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La egalitate de puncte
Președintele Consiliului de Stat ai 

Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, s-a întîlnit, vineri 
dimineața, cu președintele Republicii 
Venezuela, Rafael Caldera. în cursul 
convorbirii oficiale care a- avut 
loc au fost abordate probleme dt 
interes comun ale vieții internațio- 

■ nale.
Au fost de față miniștrii de exter

ne ai celor două țări, George 
Macovescu șl Aristides Calvani.

Intîlnirea, care a avut loc la pa 
latul „La Vineta“, reședința rezerva 
tă șefului statului român, a decurs 
într’-o atmosferă de cordialitate 
prietenie.

și

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, joi după-amiază, la 
reședința sa din Caracas, pe Jesus 
Angel Paz Galarraga, candidat la 
președinție al „Noii forțe".

în numele „Noii forțe", Jesus 
Angel Paz Galarraga a salutat vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
Venezuela și a exprimat încrederea 
că această vizită, convorbirile care 
vor avea loc vor duce Ia dezvoltarea 
relațiilor de colaborare dintre Vene
zuela și România, precum și la con
jugarea eforturilor lor pe plan in
ternațional, în slujba păcii și des
tinderii. Aceasta corespunde intere
selor celor două popoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fe
licitat grupul parlamentar de prie
tenie venezueleano-română pentru 
activitatea depusă în slujba nobilelor 
idealuri ale întăririi prieteniei și 
colaborării dintre popoarele noastre 
și a invitat o delegație parlamentară 
venezueleană să viziteze 
spre a cunoaște în mod 
realizările și preocupările 
poporului român.

*
Președintele Consiliului 

Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au’ primit, joi seara, la

se-

România 
nemijlocit 
statului și

de Stat,

rezervata în
Universității
Rafael Jose

Centrale din

exprimat 
Caracas, 
cunoscut

reședința ce Ie-a fost 
Caracas, pe rectorul 
Centrale din Venezuela, 
Nori.

Rectorul Universității
Caracas și ceilalți oameni de știință 
venezueleni au transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj de salut 
din partea cadrelor didactice și a 
studenților venezueleni, exprimîn- 
du-și profunda satisfacție pentru 
vizita sa în Venezuela. Oamenii de 
știință venezueleni și-au 
bucuria de a-1 întîlni, la 
pe șeful statului român,
pentru eforturile remarcabile consa
crate propășirii economiei și culturii 
românești, bunăstării materiale și 
spirituale a poporului român, cauzei 
păcii și colaborării internaționale. 
El au dat, totodată, o. înaltă aprecie
re activității științifice și obștești a 
tovarășei Elena Ceaușescu. Universi
tarii venezueleni și-au exprimat do
rința ca schimburile dintre institu
tele de învățămînt superior din cele 
două țări să se intensifice în bene
ficiul unei mai bune cunoașteri 
reciproce, al apropierii dintre cele 
două popoare.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
cadrelor didactice, studenților vene
zueleni cele mai bune urări de suc
ces și a subliniat rolul tineretului, 
al studenților în dezvoltarea fiecărei 
țări, în intensificarea 
de valori 
român și 
român a 
versității 
în frunte 
România, . . , __
locului, preocupările cadrelor didac
tice și ale tineretului studios din 
țara noastră, spre a examina în mod 
detaliat acțiunile de colaborare 
între tinerii universitari din cele 
două țări.

României în Venezuela, Petrache 
Dănilă, și de alte persoane oficiale, 
a făcut o vizită la Federația Vene- 
zueleană a camerelor și asociațiilor 
de comerț și producție — Fedecama- 
ras.

In sala de consiliu a Confederației, 
în prezența conducătorilor principa
lelor camere de comerț și asociații 
de comerț și producție, președintele 
Federației, dr. Alfredo Paul Delfino, 
a salutat cu deosebită căldură pre
zența președintelui Consiliului 
Stat al României.

Primit cu vii aplauze, a luat 
vîntul președintele Consiliului 
Stat al României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

cu învingătorul

HORI A ISPAS
A CUCERIT MEDALIA

de
cu-

de

DE ARGINT
A BALCANIADEI
DE YACHTING

schimburilor 
spirituale între popoarele 
venezuelean. Șeful statului 
invitat o delegație a Uni- 
Centrale din Venezuela, 
cu rectorul ei, să viziteze 
spre a cunoaște, la fața

Vineri dimineața, tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțită de doamna Car
men Pietri de Arocha și de doamna 
Uslar Pietri, soția ambasadorului 
Vehezuelei la București, a. vizitat 
Catedrala din Caracas, remarcabil 
monument al artei arhitectonice, re
construită în 1665 pe locul unei foste 
biserici de la începutul epocii colo
niale.

A fost, de asemenea, vizitată 
„Quinta anauco", unde se află adă
postit Muzeul colonial, care cuprin
de numeroase colecții de mobilă, 
pictură, sculptură, obiecte de uz 
casnic.

(clasa optimist)

★
Vineri dimineața, președintele 

Nicolae Ceaușescu, însoțit de tova
rășii Ion Pățan, George Macovescu 
și Bujor Almășan, de ambasadorul

Președintele Republicii Venezuela, 
Rafael Caldera și doamna Alicia 
Caldera au oferit un dineu în onoa
rea președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Dineul a avut loc în „Casa Ama- 
rilla“, sediul Ministerului Afacerilor 
Externe al Venezuelei, o clădire al 
cărei interior impresionează prin so
brietate și eleganță, prin decorațiu- 
nea sa de ambianță clasică.

întrecerile celei de a 7-a ediții a Bal
caniadei de Yachting s-au desfășurat, 
pe Maica Marmara, în partea asiatica 
a orașului Istanbul. Concursul — care 
a reunit la start veliști din Grecia, Iu
goslavia. România șl Turcia — a pro
gramat șase regate la următoarele clase 
internaționale : Optimist, Finn (juniori, 
seniori) și F.D. Evoluînd la înălțime, 
Horia Ispas, reprezentantul țării noastre 
la clasa ‘optimist a ocupat locul secund 
(la egalitate de puncte cu învingătorul) 
cucerind medalia de argint.

REZULTATELE FINALE : Optimist :
1. Ibrahim Kalkis (Turcia) 6 p: 2. Ho
ria Ispas (România) 8 p; 3. lani Zorta- 
lides (Grecia) 28 p: F. D. : 1. Nicola Di- 
mau _ Pavlos Kurkulos (Grecia) 6 p:
2. Dujan Cerne — Dovorin Niklovec 
(Iugoslavia) 9 p: 3. Rujunoticralo — 
Cerdevic (Iugoslavia) 28.1 p... 7. Ion Ale
xandru — Dumitru Micu (România) 57 
p; 8. Mircea Carp — Florian Panaitescu 
58 p; Finn : 1. Em. Fabri (Iugoslavia)
8.7 p; 2. I. Hatzipavlis (Grecia) 23.1 Pi
3. Levent Ozgen (Turcia) 33 p... 7. Petre
Purcea (România) 57.4 p... 9. Nicolae 
Opreanu 60 p: juniori:!. Ath. papaion- 
nou • ■ - - -- ”
cia)
32.7
46.7 
tian

(Grecia) o p: 2. Murat Bener (Tur- 
27,4 p; 3. Tuker Orhan (Turcia) 
p... 6. Gruia lonescu (România) 
p; 7. Virgil Brudaru 53,8 p; 8. Cris-
Rarinca 54 p.

R AID-ANCHET A prin' 

cîteva institute de învăță- 
mint superior din Capitală

ÎN CE STADIU SE AFLĂ PREGĂTIRILE 
i PENTRU NOUL AN UNIVERSITAR?

Spre deosebire de altă dată, studenții vor începe simultan cu elevii 
cursurile noului an de învățămînt. Iată explicația pregătirilor intense 
întîlnite aproape peste tot în centrele noastre universitare, în institutele 

de învățămînt superior. Ele vizează nu numai înfățișarea sărbătorească a 
amfiteatrelor și laboratoarelor, ci și o ameliorare substanțială a bazei 
materiale necesare activității sportive, a sălilor și terenurilor pe care stu
denții își vor desfășura orele de educație fizică, competițiile și concursurile 
tradiționale.

Raidul nostru anchetă întreprins — pentru început — în cîteva in
stitute de învățămint superior din Capitală își propune să ilustreze aspec
tele principale ale acestei preocupări gospodărești a rectoratelor, decana
telor și catedrelor de specialitate.

UNIVERSITATE: Planurile au fost întocmite.
Totul e să nu rămină pe hirtie...

Universitatea reprezintă pentru 
tnvățămîntul superior bucureștean 
unitatea care reunește cei mai mulți 
studenți în 12 facuități de diverse 
profile.

Tinînd seama de indicațiile Ple
narei C.C. al P.C.R. din 28 februa
rie—-2 martie, anul acesta am alcă
tuit un plan de acțiuni mult mai di
versificat — ne spunea conf. univ. 
Victor lonescu, șeful catedrei de 
specialitate, atunci cînd l-am rugat 
să ne prezinte principalele aspecte 
legate de baza materială a activită
ții sportive.

CONFERINȚĂ 

DE PRESĂ 

LA CLUBUL RAPID
Ieri după-amiază a avut loc 

o conferință de presă orga
nizată cu ocazia aniversării a 
50 de ani de existență a clu
bului sportiv Rapid Bucu
rești.

Cu acest prilej, tovarășul 
Mihai Vîlceanu, președintele 
clubului, a făcut un scurt is
toric al drumului parcurs de 
Rapid în cele cinci decenii de 
existență și a prezentat apoi 
programul manifestărilor _ ca 
vor avea loc în. perioada ime
diat următoare, consacrate e- 
venimentului jubiliar.

Am consultat și noi acest plan, 
care cuprinde multe puncte de a- 
tracție : cursuri de înot, de inițiere 
la judo, culturism, și pescuit subac
vatic, excursii, concursuri de gim
nastică modernă, cupe pe ani de 
studii.

Toate acestea vor avea, însă, ne
voie de o bază materială adecvată, 
în acest scop au fost amenajate spa
ții corespunzătoare la „Biologie" (se 
preconizează totodată bituminizarea 
terenurilor), în curtea Facultății de 
chimie precum și la căminele de 
studenți de la Grozăvești și Panduri, 
adică acolo unde cei de la Univer
sitate au la dispoziție, încă de pe 
acum, terenuri pentru volei, baschet 
și minifotbal

Colectivul catedrei de specialitate 
așteaptă cu nerăbdare încheierea lu
crărilor de bituminizare a terenuri
lor de la „Drept". Să adăugăm, în 
același timp, că baza sportivă de pe 
str. Pirvan va deveni, într-un viitor 
apropiat, un centru modern rezervat 
handbalului universitar.

Așadar, la Universitate există 
preocupări multiple pentru ca cei 
aproape 3 500 de Studenți și studente 
care practică în mod curent educa
ția fizică și diverse activități spor
tive (ne referim cu precădere la 
cei din anii I și II) să aibă condiții 
optime de lucru. La asigurarea lor 
este de subliniat sprijinul substan-

Raid-anchetă realizat de
Tiberiu STAMA, Ion GAVRILESCU și 

Emanuel FÂNTĂNEANU

Această sală de gimnastică din incinta căminului nr. 1 este la dispoziția 
studenților Institutului Politehnic din București în noul an de învățămint.

(Continuare in pag. a 2-a)

Spartachiada de vara a armatelor prietene

VICTORII LA HANDBAL Șl BOX
• Vasile Deac două noi recorduri naționale la haltere

PRAGA, 7 (prin telex, de la trimi
sul nostru).

întrecerile Spartachiadei de va
ră a armatelor prietene sînt în 
plină desfășurare. în această a- 
valanșă de rezultate și discipline, 
cea mai mare bucurie a produs-o 
pentru noi atletismul. Petre 
Lupan cîștigînd, după cum se 
știe, cursa de 5000 m, a adus pri
ma medalie de aur echipe; țării 
noastre. El a parcurs distanța în 
13:48.8, performanță ce constituie 
un nou record național și, tot
odată, al Spartachiadei. Cîteva a- 
mânunte suplimentare: s-a aler
gat, de Ia început, într-un pluton 
compact cu un ritm destul de ridi
cat, Lupan fiind aproape tot tim
pul în poziția a 4-a. Pe ultimii 
90 de metri, el a țîșnit, cîștigînd 
printr-un finiș impresionant. La 
înălțime a cîștigat cehoslovacul 
Aleksa, urmat de Major (Ungaria), 
ambii cu 2,19 m. Sportivul ro
mân Szigyarto a ocupat locul 6 
cu 2,05 m. La decalton reprezen
tantul nostru, f?epsi, s-a clasat 
al 5-lea cu un rezultat destul de 
modest: 7349 p.

Alte rezultate: 200 m: Leonard 
țCm i) -1,24; 1 500 m: Straub

(R.D.G.) 3:41,6; 110 mg.: Wod-
zinschi (PolcniaJ 13,67. Sebestyen 
(România) cu 14,25 m nu s-a ca
lificat în finală; greutate: Brabec 
(Cehoslovacia) 20,60.

Echipa de handbal a obținut o 
nouă victorie, d'ar la limită, în fa
ța formației Ungariei cu 16—15 
(9—3), după un joc în care cele 
mai multe goluri au fost marcate 
de Voina 7, Birtalan 4, Gațu și 
Kicsid cite 2.

în celelalte meciuri: U.R.S.S.
— Polonia 19—17 (10—7) și R. D. 
Germană — Bulgaria 19—17 
(11—8). Clasament: 1. U.R.S.S. 6 p 
(4 meciuri), 2. România 5 p (54 
—39), 3. R. D. Germană 5 p (45
—42), 4. Cehoslovacia 4 p (51—45), 
5. Polonia 4 p (48—46) — cîte 3 
meciuri. 6. Bulgaria 0 p (4 me
ciuri).

în splendidul decor natural, în 
care se află poligonul din Plsen, 
trăgătorii își continuă concursul. 
Singurul impediment este doar 
căldura toridă care încinge stan
durile de tragere. După manșa 1,

fon OCHSENFELD

(Continuare !n pag. a 2-a)

MOLDOVENII AO FĂCUT 0 PRIMIRE 
ENTUZIASTĂ „TURULUI CICLIST" AL ROMÂNIEI

Publicul băcăuan asistă, incintat, la sprintul final al etapei...

9

Cu 46 km la oră, între 
Suceava și Bacău.
Teodor Drăgan — în
vingătorul etapei a IX-a 
Rutierii români au 
tacat decisiv.
Astăzi, etapa a X-a, 
nultima, Bacău — 
zău (170 km).

(Citiți în pag. a
trimișilor

pc- 
Bu-

4-a

MIINE, CARAVANA SOSEȘTE IN CAPITALA!

relatările 
noștri)

La capătul a opt zile de dîrză și tinerească întrecere — caravana 
celui de-al XlX-lea Tur ciclist al României va parcurge mîine, în finalul 
ultimei etape, Buzău — București, tradiționalul traseu din Capitală, 
pentru a atinge linia oficială de sosire, pe stadionul „23 August", în 
jurul orei 18,30. Sosirea a fost programată cu un sfert de oră înaintea 
începerii meciului de fotbal din cadrul Diviziei A, Steaua — Politehnica 
lași.

Sîntem convinși că și această decisivă etapă va fi întîmpinatâ pre
tutindeni cu același interes general, că — și pe itinerarul bucureștean — 
rutierii vor fi primiți sărbătorește, ca de altfel în lungul drum străbătut 
pe frumoasele meleaguri ale țării.

CAMPIONATELE MONDIALE DE LUPTE LIBERE

TOȚI CEI
VICTORIOȘI
• Ion Arapu — aplaudat

TEHERAN, 7 (prin telex, de la 
trimisul nostru). — In fața unui 
public extrem de numeros, care a 
umplut aproape în întregime sta
dionul „Național" din capitala 
Iranului, joi la prînz a avut loc 
deschiderea festivă a celei de-a 
XX-a ediții a campionatelor mon
diale de lupte libere. După ce re
prezentanții celor 35 de țări par
ticipante au defilat prin fața tri
bunelor, cei 188 de concurenți au 
început după amiază întrecerile, 
care au continuat pînă noaptea tîr- 
ziu. Numărul mare de competitori 
(la unele categorii de greutate sînt 
înscriși pe foile de concurs mai 
mult de 20 de sportivi) i-a obligat 
pe organizatori să instaleze patru 
saltele pe care meciurile se dispută 
concomitent.

Pentru delegația română, pre
zentă în capitala Iranului, prima 
zi a campionatelor mondiale a con-

Veri Sicar ea lotului de fotbal, de la Novisad
__..._________ ____ i j --11 ,jn ,wi wmu wixțwi1 y u111 w wuwwwnunwiin

ECHIPA PENTRU LEIPZIG CAPATA CONTUR;
ACCIDENTĂRILE AMINĂ SOLUȚII CERTE
Evoluția „tricolori

lor" în verificarea de 
la Novisad a fost pro
mițătoare, în orice caz 
superioară celei din 
Berlinul Occidental, cu 
două săptămîni în ur
mă. Dacă în partida 
de la 22 august, cu 
Hertha B.S.C., a fost 
evidentă o anumită i- 
negalitate de randa
ment (în primele 45 de 
minute s-a jucat de-a 
dreptul slab, rlupă 
pauză înregistrîndu-se 
un reviriment), de da
ta aceasta, în partida 
cu Vojvodina, selecțio
nata României s-a si
tuat, de-a lungul celor 
90 de minute, pc o 
linie de comportare 
fără mari oscilații și 
la o cotă generală care 
poate fi apreciată pozi
tiv.

echipei națio- 
repre-

5 SPORTIVI ROMÂNI 
ÎN PRIMELE PARTIDE

la scenă deschisă
stituit un prilej de satisfacție. Toți 
cei cinci sportivi au pășit cu drep
tul in disputa celor mai buni lup
tători din lume, obținînd victorii 
frumoase, unii dintre ei fiind a- 
plaudați la scenă deschisă.

Ion Arapu. campionul României 
la categoria 52 kg. a deschis scria 
succeselor luptătorilor noștri. El l-a

Dumitrache se înalță și reia sigur, cu capul, centrarea lui Troi, mareînd cel de-al 
verificare de la Novisaddoilea gol al „tricolorilor" in jocul de

în fața divizionarei 
A antrenate de Vu- 
jadin Boșkov (selecțio
nerul
nale iugoslave), 

zentanții noștri au făcut un 
destul de echilibrat, remarcabilă 
fiind mai ales perioada dintre mi
nutele 15 și 45 ale partidei, cind 
prospețimea fizică, pofta de joc,

Foto : PAVEL D JIS ALOV

joc mișcarea în teren și circulația ra
pidă a balonului au fost „atu“- 
urile cu care selecționabilii au e- 
galat și au luat conducerea, reu
șind însă și o serie de alte acțiuni 
viguroase de atac care, deși ne-

poten-

ASTĂZI Șl MÎINE, ETAPA A Vî-a A DIVIZIEI A LA FOTBAL
Citiți in pagina a IlI-a tusele-amămipte privind pregătirile efec

tuate de cele 18 echipe in vederea jocurilor de astăzi și de mîine.

fructificate, au relevat un 
țial încă perfectibil.

Dacă ni s-ar cere o frază 
teză a concluziilor acestui 
miercuri seara, am putea-o for
mula astfel : s-a conturat formula 
de echipă pentru 26 
(privitor la. cel puțin : 
s-a realizat un profil 
deplasare, s-a obținut < 
tățire a jocului în atac.

x Radu URZICEANU

de sin- 
joc de

septembrie
8 posturi), 
de joc in 
o îmbună-

(Continuare în pag. a 3 a)

ION ARAPU
întîlnit pe canadianul Guy Zink, 
un sportiv mai înalt decît el, ro
bust, cu o mișcare foarte bună pe 
saltea. în fața unui astfel de ad
versar, Arapu a atacat dezlănțuit 
de la primul sunet de gong, în- 
cercînd să se apropie de Zink. Cu 
o agățare a coapsei, reprezentan
tul nostru a realizat prima fixare, 
după care a executat o suită de

procedee tehnice prin care a acu
mulat puncte prețioase. Excelent 
în lupta de la parter, Arapu l-a 
adus de două ori în situații peri
culoase pe luptătorul canadian, dar 
acesta a evitat tușul. în următoa
rele trei minute de luptă, campio
nul român a aplicat aceeași tac
tică și cu procedee spectaculoase 
în lupta de jos, pentru care a fost 
răsplătit cu vii aplauze de public, 
a reușit să-și ducă adversarul cu 
umerii pe podea, arbitrii consem- 
nind tușul. La aceeași categorie, Ni- 
colov (Bulg.) b.p. Alaerdiev 
(U.R.S.S.), Takada (Japonia) b.t. 
Stck (Polonia), Djavadi (Iran) b.t. 
Gali (Ungaria).

Reprezentantul nostru la catego
ria 62 kg, Petre Coman, a avuf 
o misiune dificilă în disputa ci 
Heinz Stahr (R.D.G.). Totuși, fă- 
cînd apel la toate cunoștințele sale 
acumulate în îndelungata activi
tate competițională. sportivul ro 
mân a obținut o grea, dar meritat:' 
victorie la puncte. La aceeași cate 
gorie, Abdulbakov (U.R.S.S.) b.t 
Singh (India), Saito (Japonia) b.p 
Karakaș (Turcia), Navai (Iran) b.i 
Toulotte (Franța), Iankov (Bulga 
ria) b.p. Morgan (S.U.A.).

Medaliatul cu bronz la J.O.. Va 
sile Iorga (cat. 82 kg), a încheia 
rapid „conturile" cu suedezul Elin 
gren. După mai puțin de două mi 
nute de luptă, crainicul anunț 
victoria prin tuș a campionuli 
nostru. Alte rezultate : Uzum (Tu: 
cia) b.p. Miagana (Japonia), Hajil 
(Iran) b.p. Ncumaicr (R.F.G.).

După un meci extrem de dispi 
tat, reprezentantul nostru la ca

Dan GÂRLEȘTEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

ECHIPA R. D. GERMANE A CÎȘTIGA' 
„CUPA EUROPEI" LA ATLETISM

EDINBURGH, 7 (prin telefon, de 
fa trimisul nostru).

Pc Meadowbank Stadium, în mij
locul unui interes deosebit și într-o 
atmosferă specifică reuniunilor dț 
mare anvergură, au început astăzi 
finalele celei de a IV-a ediții a 
„Cupei Europei" la atletism, rezer
vată echipelor reprezentative. Prima 
zi a programului a fost rezervată în
trecerilor feminine. Așa cum era 
de așteptat, disputele s-âu ridicat la 
un nivel deosebit, iar rezultatele de. 
cea mai ridicată valoare n-au lipsit.

Desigur, de pe lista de performan
țe se remarcă, în primul rînd, cele 
două noi recorduri mondiale înregis
trate în probele de aruncarea suliței 
de Ruth Fuchs (R.D. Germană) 
66,10 m, vechiul record 65,06 m și 
aruncarea discului — Faina Melnik 
(U.R.S.S.) 69.48 m, vechiul record 
67,52 m.

Așa cum indicau calculele hîrtiei, 
calcule întocmite în funcție de va
loarea componentelor echipei, repre
zentativa R.D. Germane s-a impus 
cu autoritate, atletele acestei țări 
cîștigînd majoritatea probelor și im- 
punîndu-se categoric în clasamentul 
general.

Din păcate, nu putem spune lu
cruri bune despre comportarea spor
tivelor noastre. Nu le puteam pre
tinde o clasare generală foarte bună 
într-o asemenea companie extrem

de valoroasă. Ne-am fi așteptat în 
la rezultate individuale mai bun 
de ce să nu o spunem, la noi reco 
duri. Or, cu foarte puține except 
rezultatele atletelor noastre sînt d 
parte de cele obținute cu puțin tin 
în urmă în cadrul Balcaniadei s: 
în celelalte competiții din act 
sezon.

Iată clasamentul final pe echipe 
rezultatele concursului : 1. R.D. Gc 
mană 79 p, 2. U.R.S.S. 52 p, 3. Bl 
garia 50 p, 4. R.F. Qermania 36
5. Anglia 36 p, 6. România 27 p. R 
zultate tehnice : 100 mi' R. Stech 
(R.D.G.) 11,25... 6. M. Condovici 11/ 
200 m : Stecher 22,81... 6. Condov 
24,3, 400 m : M. Zehrt (R.D.G.) 51,7
6. D. Bădescu 55,86, 800 m : G. H<
meister (R.D.G.) 1:58,9... 6. N. A 
drei 2:07,51, 1 500 m: T. Petrova (Bi 
garia) 4:09,2... 6. I. Silai 4:21,
100 mg; A. Ehrhardt (R.D.G.) 12,9 
6. M. Lazăr 15,04, 4X100 m : R.D. 
42,92... 6. România 46,67: 4X400 r 
R.D.G. 3:28,66... 6. România 3:48,
lungime : A. Schmalfeld (R.D. Gt 
mană) 6,63 m, 2. V. Viscopolea 
6 39 m, înălțime : 1. I. Blagoe
(Bulgaria) 1,84 m... 3. V. loan 1,80 
greutate : 1. N. Cijova (U.R.S.
20,77 m... 4. V. Cioltan 17,52 m, dis 
1. F. Melnik 69,48 m, 2. A. Mei 
64,14 m, suliță : ]. R. Fuchs (R.D.t 
66,10 m... 4. E. Zorgo 53,59 m.

Romeo V!LAR£
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Campionatele europene de volei ale juniorilor

ECHIPA FEMININA A ROMÂNIEI
ÎNVINGĂTOARE ÎN PRIMA PARTIDĂ

LA POIANA BRAȘOV

ATLETII JUNIORI INTR-O NOUĂ
CONFRUNTARE INTERNAȚIONALĂ

SUITĂ DE RECORDURI
ALE PARAȘUTIȘTILOR

UTRECHT, 1 (prin telefon). în 
țase localități din Olanda, la U- 
trecht, Venlo, Apeldoorn, Boxmeer, 
Zwolle și Winterswijk, au început 
campionatele europene de juniori- 
tineret.

Reprezentativa feminină a Româ
niei se află la Utrecht, ea făcîncf 
parte din grupa C, alături de 
sextetele Ungariei și Danemarcei.

Conform programului, în prima 
partidă voleibalistele noastre au 
întâlnit echipa Danemarcei. Valoa
rea modestă a adversarelor nu a 
pus nici un fel de probleme, astfel 
că formația României a cîștigat, în 
numai o oră de joc, cu 3—0(7,6,6).

Antrenorul Leonid Sorbală a u- 
tilizat următoarea garnitură : Paula 
Cazangiu, Liliana Pașca, 
tezan, Maria Antonescu, 
Dinculiță, Carmen Puiu. 
set, jucătoarea Maria 
accidentlndu-se (entorsă) 
locuită cu Rodica Cilibiu.

Dar, cea mai importantă partidă 
o vor susține voleibalistele noas-

tre în compania echipei Ungariei, 
decisivă pentru desemnarea forma
ției ce se va califica în turneul fi
nal, avînd în vedere că în meciul 
cu sportivele daneze ele sînt favo
rite.

De Ia Apeldoorn aflăm că repre
zentativa masculină a U.R.S.S., 
care face parte din aceeași grupă 
cu echipa României, a depășit ca
tegoric teamul R. F. Germania cu 
3—0 (2. 2, 4), astfel că meciul care 
va decide formația calificată în fi
nală va opune, cu siguranță, sex
tetele României și U.R.S.S.

Alte rezultate : feminin : Olanda 
— Suedia 3—0 (8, 1, 14), Polonia — 
Franța — 3—0 (3, 5, 14), R. F. 
Germania — Austria 3—0 (3, 2, 6), 
Cehoslovacia — Elveția 3—0 (5, 2, 
5) ; masculin : Iugoslavia — Sco- 
ția 3—0 (2, 7, 2), Bulgaria — Fin
landa 3—0 (0, 9, 6), R. D. Ger
mană — Ungaria 3—1 (12, —8, 7, 
2), Olanda — Danemarca 3—0 (12, 
8, 6), Polonia - ~
5, 4). Israel — 
12), Turcia — 
14, -13, 7, 5), 
Austria 3—0 (4,

- Spania 3—O (6, 
Belgia 3—0 (8, 9, 
Grecia 3—2 (—3,

Cehoslovacia
6, 7).

Sîmbătă și duminică, frumosul 
stadion din Poaiana Brașov va găz
dui dubla întîlnire internațională 
bilaterală de atletism dintre echi
pele de juniori ale României și Ce
hoslovaciei (băieți și fete) și, res
pectiv, ale României și Greciei bă
ieți. Ambele întîlniri sînt tradițio
nale pentru atleții țărilor partici
pante. Meciul cu Grecia a avut loc 
pentru prima oară în 1968, tot la 
Brașov, întîlnirea desfășurîndu-se 
în continuare, alternativ, în Grecia 
și România.

O apreciere valorică a oaspeți
lor greci, după un sumar calcul

al șanselor hîrtiei ne indică o for
mație mai puțin omogenă, dar în 
care strălucesc cîteva individuali
tăți de seamă cum sînt Patronis și 
Papatolis, 2,18 șl 2,17 la înălțime, 
Kitteas 4,90 m la prăjină, Wilier
48.4 la 400 m precum și alți concu- 
renți valoroși la 100 m, 400 m, 110 
m garduri etc.

Echipele Cehoslovaciei întorc vi
zita de acum doi ani de la Bra
tislava. După calculul șanselor, teo
retic întrecerea de azi și mîine se 
anunță echilibrată datorită omoge
nității valorice. Este suficient să a- 
mintim ci te va rezultate : Urbanski
10.4 pe 100 m, Severinovă 11,7 pe 
aceeași distanță, Bradacova 1,83 m 
la înălțime, Vasicek 54 m 
disc ș.a.

Reprezentativa 
nitură aproape 
zintă cu moral ridicat, mai 
după frumosul 
deplasare în fața echipei Ungariei. 
Din formația noastră absentează 
C. Cîrstea, campion balcanic la 
înălțime (bolnav) și Niculina 
Lungu, campioană națională la 400 
m șt componentă a ștafetei de 
4x400 m, plecată la Edinburgh 
pentru finala „Cupei Europei".

Programul reuniunilor: stadio
nul Poiana Brașov — sîmbătă de 
la ora 15,30 și duminică de la 
ora 15.

Doina Bo- 
Constanța 
In primul 
Antonescu 
a fost în-

traseul de motocros

de lingă Moreni

CONCURSUN
M. BIRAINTERNAȚBONAL

DE MARE ATRACȚIE

română, în 
completă, se

Miine, pe

gar- 
pre- 
ales 

succes obținut în

la

Azi, pe aerodromul Bucureștl-Cllncenl, după festivitatea de închidere
a campionatelor naționale, tot

Vineri, pe aerodromul București— 
Clinceni. parașutiștii au efectuat o 
suită de tentative în probele de 
țel fix, încununate de succes. Va- 
sile Mihanciu, Nicolae Mirică și 
Ion Bucurescu sărind în grup de 
trei de la 1000 de m cu deschidere 
întîrziată au obținut 0,00 m record 
mondial egalat. Recorduri la saltu
rile individuale cu deschidere ime
diată de la 1000 m, 1500 m și 2000 
m au realizat Vaslle Mihanciu cu 
0,10 m (la primul), 0,05 m (la al 
doilea) și Valentin Dobrilă 0,19 m 
(la al treilea). Grupurile de nouă 
au stabilit șl ele următoarele re
corduri : 2000 m deschidere ime
diată — Emil Dumitrașcu, Cornel 
Limbășean, Vasile Mihanciu, Ionel 
Iordănescu, Vasilc Stan, Nicolae 
Bucurenciu, Ion Bucurescu, Nico
lae Mirică, Ilie Bîzgă cu 0,37 m; 
2000 m deschidere întîrziată: Ion 
Bucurescu, Nicolae Bucurenciu, Ilie 
Bîzgă, Cornel Limbășean, Emil Du
mitrașcu, Ion Iordănescu, Vaslle 
Stan, Traian $urariu, Nicolae Mi
rică cu 0,53 m ; 2000 m deschidere 
întîrziată — Maria Iordănescu, Vic
toria Leonida, Zina Coroi, Aurelia 
Tudorică, Coralia Tănăsoiu, Ana 
Șoica, Valeria Ciurea, Gabriela Citi
rea, Elena Pușcașu cu 1,51 m; 
1000 m deschidere întîrziată — 
Florica Uță, Eva Balogh—Lutsch,

avea loc salturi demonstrative

Concursul internațional de tenis de la Mamaia

Primul concurs internațional de 
motocros al actualului sezon, des
fășurat duminica trecută la Bra
șov, se va repeta inline pe tra
seul de lîngă orașul Moreni, în 
organizarea asociației sportive Vic
toria din localitate.

Noua întrecere se 
interesantă, deoarece 
tergătorilor sovietici, 
români vor evolua șl doi motoeî- 
cliști maghiari. Și încă ceva care 
va da un plus de atractivltate în
trecerilor i reîntors de la un ma
re concurs internațional din Uri- 
garia, unde a ocupat un Ioc frun
taș, cîmpineanul Mihai Banu va 
porni duminică printre favoriții 
cursei. Alergătorul nr. 1' al țării 
noastre, Ștefan Chițu nu va putea 
lua startul, întrucît s-a accidentat 
în turneul efectuat cu colegul său 
de asociație în Ungaria.

Cursa internațională se va des
fășura la clasa 250 cmc. In pro
gram mai figurează o clasă națio
nală pînă la 500 cmc. Primul start 
se va da la ora 10.

anunță mai 
în afara a- 
cehoslovaci și

Fază din meciul Dinamo București — Universitatea București, desfășurat in etapa trecută }i cîștigat de 
echipa dinamovlstă, Iată un atac la poarta studenților, surprinși de Dinea, care va înscrie un gol spectaculos.

JOCURI INTERESANTE ÎN ETAPA A Hl-a

DIN „CUPA
„Cupa de toamnă" la handbal 

programează duminică meciurile 
celei de a IlI-a etape (atît la fe
minin, cît și la masculin), aștep
tate cu interes de toate formațiile 
ți, deopotrivă, de spectatori.

I>a masculin, această rundă pro
gramează două întîlniri atractive, 
care erau în campionatul trecut

(Urmare din pag. 1)

Ja pistol viteză conduce sportivul 
român Ion Corneliu cu 299 p, ur
mat de sovieticii Bakalov cu 297 p 
și Torsin cu 298 p.

La haltere — satisfacție deplină 
datorită tînărului Vaslle Deac, la 
categoria supergrsa. El este auto
rul a doua recorduri naționalei 
152,5 kg, la smuls, și 837,5 kg, la 
total. Cu acest rezultat, «1 a ocu
pat locul 4, Intr-o întrecere, In 
care a cîștigat Leon Avyvuk 
(U.R.S.S.) cu 392,5 kg. te cat. grea. 
N. Parapancea a-a clasat al 6-lea 
cu 297,5 kg, cîștigător fiind Va- 
siliev (U.R.S.S.) cu 360 kg.

Pe treptele ringului de 
moue au urcat alți doi 
români. La cat. mijlocie 
l-a învins prin abandon, 
priza a H-a, pe boxerul 
Kurisko, în schimb Dragu 
întrecut Ia puncte de Lin 
(R.P.D. Coreeană), la 
iemimuscă.

La înot, startul a fost foarte 
slab. Vrînceanu s-a clasat al 11-lea 
la 200 m liber cu 2:16,7, iar Tur- 
ceanu al 8-lea la 200 m mixt cu 
2:27,7. în întrecerea de gimnastică 
nici unul dintre sportivii noștri 
nu s-a clasat printre primii 20, 
pe echipe cîștigînd U.R.S.S. cu 
549,25 p, iar la individual, Thune 
(R.D.G.) cu 111,95.

La volei, în clasament conduce 
Polonia (neînvinsă), care a dispus 
de Bulgaria cu 3—1. iar la baschet, 
după trei jocuri, în frunte se afla 
Cehoslovacia ți U.R.S.S. (neîn
vinse).

TOAMNĂ" LA HANDBAL

la Olo- 
boxeri 
Florea 

în re- 
sovietic 
a fost 

Bek-Uk 
categoria

ECHIPA DE RUGBY
ȘTIINȚA PETROȘANI 

ÎNVINGĂTOARE LA LIMOGES
PARIS, 7 (Agerpres). — Echipa 

Ie rugby Știința Petroșani, aflată 
n turneu în Franța, a jucat cu 
ormația U.S.A, Limoges. La capă- 
ul unui meci spectaculos, rugbyștii 
omâni au obținut victoria cu Seo
ul de 7—6.

derby-uri în cele două serii ale 
diviziei B. Este vorba de întâlni
rile C.S.U. Galați — S. C. Bacău 
și A.S.A. Tg. Mureș — C.S.M. Re
șița. „Capul de afiș" al etapei mas
culine este deținut, însă, de jocul 
Dinamo București — Dinamo Bra
șov, programat duminică dimineață, 
de la ora 11, pe terenul din șos. 
Ștefan cel Mare. Teoretic, bucu- 
reștenii pornesc cu prima șansă, 
chiar dacă formația lor este lipsită 
de aportul a patru jucători de 
bază (Penu, Licu, Bota și Dan Ma
rin), dar nu trebuie să uităm că 
echipa brașoveană a surclasat 
Steaua în prima etapă, vădind o 
mare vervă de joc.

Amintind că jocul Minaur Baia 
Mare — Politehnică Timișoara s-a 
desfășurat în cursul săptămînii, 
victoria revenind băimărenilor cu 
18—13 (9—7) și că meciul Steaua — 
Universitatea București este amî- 
nat, să vedem ce ne va oferi a- 
ceastă rundă la feminin.

In centrul atenției ni se pare că 
se află întâlnirea dintre campioana 
țării, I.E.F.S. București șl proaspăta 
promovată în divizia A, Confecția. 
Oricît ar părea de paradoxal, stu
dentele nu se pot lăuda cu prea

multe victorii obținute în ultimii 
ani în fața textilistelor. în etapa 
trecută, ambele echipe au evoluat 
departe de nivelul lor obișnuit, ob- 
ținînd, totuși, victoria (I.E.F.S. în 
fața Rapidului, iar Confecția în 
fața Universității Iași), așa îneît 
credem că antrenorii Ion Bota și 
Valeriu Gogîltan și-au pregătit 
formațiile temeinic pentru această 
întîlnire (terenul Tineretului, de la 
ora 17,30).

Un meci greu are și Universita
tea Timișoara (cu Voința Odorhei), 
ca și Textila Buhuși, care va evo
lua la Iași, în compania Universi
tății din localitate. In capitală mai 
este programat jocul Universitatea 
București — Rapid (teren Con
structorul, de la ora 10,10).

MAMAIA, 7 (prin telefon), „Con
cursul speranțelor", ce se desfă
șoară pe terenurile din Mamaia, se 
apropie de sfîrșit. Tinerii noștri re
prezentanți au avut o comportare 
meritorie, reușind, atît la fete cit 
și la băieți, să se califice în fina
lele probelor. în prima semifinală, 
la masculin, M. Tăbăraș, la va
loarea sa reală, l-a învins pe so
vieticul E. Baranov cu 6—2, 6—4, 
în timp ce J. Cech (Cehoslovacia) 
a dispus de C. Curcă cu 6—3, 6—3.

In semifinala fetelor, Virginia 
Ruzici a cîștigat detașat, partida 
cu Blanca Novakova (Cehoslova
cia) cu 6—3, 6—2. în cealaltă par
tidă, Linda Makarova (U.R.S.S.) 
și-a adjudecat destul de ușor pri
mul set, în fața Florenței Mihai, 
pentru ca, în următorul, românca 
să se impună cu autoritate. După 
ce, în setul decisiv, a condus cu 
4—0 și 5—2 (avînd și minge de 
meci), jucătoarea noastră a slăbit 
alura, cedînd, surprinzător, cu 
7—5. Așadar, 6—2, 3—6, 7—5 pen
tru Makarova.

Alte rezultate: sferturi,
băieți: J. Cech, S. Bilner (Ceho
slovacia) — P. Arnold, K. Pluhn 
(R.D.G.) 4—6, 6—2, 6—1 ; C. Curcă, 
M. Mîrza (România) — C. Lukacs, 
P. Labo (Ungaria) 11—9, 6—2 ; E. 
Baranov (U.R.S.S.), D. Savic (Iugo
slavia) — T. Oprea, S. Orășeanu 
(România) 6—2, 7—5 ; M. Tăbăraș, 
L. Țiței (România) — P. Bozdog,

dublu

C.M. DE LUPTE LIBERE
(Urmare din pag. 1)

100 kg. Enache Panaite, l-a învins 
la puncte (6—2) pe sportivul ira
nian Reza Siikhtesarai, rezultat a- 
preciat aici ca o surpriză.

Tînărul campion al țării la ca
tegoria grea, Ladislau Șimon, a a- 
vut de susținut un meci ușor în 
primul tur al campionatelor mon
diale. El l-a învins înainte de sfîr- 
șitul primei reprize 
nezul Basin'rail.

★

(tuș) pe liba-

Ion Arapu, în 
kg, a obținut

R. Opreanu (România) 4—6, 3—6, 
V. Ruzici, 
P. Kacyga, M.

FI.7— 5 ; dublu fete 
Mihai (România) ■ 
Bogacka (Polonia) 6—2, 6—4 ; 
Cschik, I. Baliga (Ungaria) — 
Rac, O. Zakopjiy (Iugoslavia) 6—2,
8— 6; S. Karatnikova, (U.R.S.S.), 
L. Makarova (Cehoslovacia) — M. 
Hadgiu, M. Dimitriu (România) 
3—6, 6—3, 6—3 ț L. Plchova, L. 
Novakova (Cehoslovacia) — E. Po
pescu, T. Szabo (România) 6—4, 
6—1.

Azi, de Ia ora 16, se dispută par
tidele finale.

A. 
M.

S. IONESCU

în turul al doilea,
cadrul categoriei 52 
cea de-a doua victorie, de data a- 
ceasta învingîndu-1 la puncte pe

indianul Sabler. La aceeași cate
gorie Djavadi (Iran) l-a învins 
prin tuș pe Stek (Polonia), Takada 
(Japonia) b.p.
Nikolov
(R. P.

(Ungaria), 
Gambol 

Alaierdier 
(U.R.S.S.) b.t. Geller (R.F.G.), Reza 
Alan (Iran) b.p. Kun Kim (R.P.D. 
Coreeană). Cel de-al doilea repre
zentant al țării noastre care a 
evoluat pînă la ora efectuării com- 
vorbirii, Petre Coman, a fost în
vins, surprinzător, prin tuș de un 
luptător fără carte de vizită 
arena internațională, Oyldov (R. P. 
Mongolă). La aceeași categorie, 
Navai (Iran) b.t. Ivanov (Bulgaria), 
Abdulbekov (U.R.S.S.) b.t. Saito (Ja
ponia), Karakas (Turcia) b.t. Ramos 
(Cuba).

Gall
(Bulgaria) b.t. 

Mongolă),

în

ÎN CE STADIU SE AFLĂ PREGĂTIRILE
• ••

(Urmare din pag. î)

al pe care îl acordă, și în acest an, 
ictoratul Universității, personal

La ț,CONSTRUCȚII^
Institutul de Construcții (aproape 
500 de studenți și studente) și-a 
ligurat din timp condiții pentru 
ina desfășurare a învățămîntului 
> educație fizică și a activităților 
n larga sferă a sportului de masă 
de performanță. Este de notat, în 

«a ce privește sportul de masă 
isibilitatea pe care o vor avea 
adenții de aici de a folosi Integral 
renurile din incinta clădirii de 
iză a institutului (amenajări pentru 
curi sportive) și paralel — printr-o 
înă colaborare și înțelegere — să- 
e și spațiile afectate sportului la 
ceul „Mihai Viteazu", cu care se 
vecinează institutul. In același 
np, activitatea sportivă de masă 
i avea acces șl în cadruf bazei

SIITUTUL POLITEHNICI Pregătiri
tn noul sediul al Institutului PoUteh- 
3 bucureștean — de fapt o citadelă 
ilversitară In adevăratul înțeles al cu
ltului — catedra de educație fizică 
are ca o componentă indispensabilă a 
ocesului de Învâțămînt. Am putea-o, 
iar, asemui cu o facultate distinctă, 
ir-atît sînt de extinse și de complexe 
oblemele de care se ocupă. Cu apro
bativ o săptămlnă înaintea deschiderii 
ului universitar, la camera 403 de la 
ijul IV al bijuteriei arhitectonice — 
re este clădirea institutului — întregul 
lectlv al catedrei, in fruntea căreia se 
ă conferențiarul unlv. Ioan Oprlșes- 
i era angrenat In punerea la punct a

prof. dr. George Ciucu, în dorința 
de a apropia șl mai mult marea 
masă a studenților de exercițiul fi
zic, de sport

Cîteva împliniri notabile
sportive de la Iacul Tei, în apropi
erea celui de al doilea sediu al a- 
cestui institut.

Cît privește performanța, Teiul 
tinde să acopere nevoile secției dd 
rugby, reprezentată prin echipa 
Sportul studențesc, participantă la 
campionatul diviziei A, căreia 1 s-a 
acordat un spațiu pentru amenajarea 
unui teren adecvat. Acesta a și fost 
împrejmuit și renivelat Se impune, 
însă, rezolvarea și altor probleme 
legate de bituminizarea și acoperi
rea cu zgură a pistei șl ' altor sec
toare, operație care va mai necesita 
timp. Rectoratul nădăjduiește ca în 
această acțiune să aibă — ca și pînă 
acum — înțelegerea organelor spor
tive centrale și municipale.

intense șl... cîteva premiere 
ultimelor detalii ale calendarului eom- 
petițional de masă șl de performanță.

Re£erindu-ne la baza materială, sînt 
de notat citeva premiere pe care, nu 
ne Îndoim, politehniștil Ie vor aprecia 
cum se cuvine. Este vorba, în primul 
rlnd, de amenajarea a 7 terenuri de 
tenis la stadionul de la Regie, lucrate 
cu contribuția voluntară a studenților. 
Apoi, chiar stadionul a trecut prin se
rioase transformări,' fiind refăcute în 
întregime terenurile de volei șl de bas
chet. Sint aproape terminate lucrările 
de amenajare a terenului III de fotbal 
șt :e va Inaugura, In curînd, un teren 
de rugby. Tot în localul nou s-a ame
najat, tn lunile vacanței, o sală de

sport, Iar Ia căminul nr. 1, o sală de 
culturism. La căminul de fete, în corpul 
„H“ al clădirii, studentele' vor avea la 
dispoziție două Încăperi pentru exerci
ții fizice șl gimnastică igienică.

Chiar din prima zi a noului an univer
sitar vor începe întrecerile pentru „Cupa 
anilor I"; separat se va da startul în 
cupele pe facultăți, acestea fiind cele 
mai populare printre studențl, practic 
aproape flecare partlcipînd Ia o disci
plină sau alta. Toate aceste realizări 
— să recunoaștem, de loc puține — au 
fost posibile datorită sprijinului primit 
din partea tovarășului prorector, prof, 
dr. Ing. Alex. Popa șl a secretarului 
comitetului de partid al Institutului, 
prof. Jan Moncea.

INSTITUTUL MEDICO-FARMACEUTICî
Un statu quo nedorit...

Ceea ce se lntimplă la Institutul me- 
dico-farmaceutlc este cu totul ieșit din 
comun : cei aproape 5 000 de studențl 
de aici nu vor beneficia nici în acest 
an de spațiu pentru exercițiu fizic. 
I.M.F. este de clțiva ani SINGURUL 
institut de învățămînt superior din țară 
care nu și-a rezolvat problema bazei 
materiale a activității sportive, 
curios

Pare 
chiar de necrezut — pentru

Gabriela durea, Coralla Tănăsoiu, 
Valeria durea, Aurelia Tudorică, 
Ana Șoica, Maria Iordănescu, Elena 
Pușcașu cu 3,69 m.

★
Cu proba de salt în grup de pa

tru de la 1000 m și aterizare Ia 
punct fix s-au încheiat întrecerile 
propriu-zise ale campionatului na
țional de parașutism, ce s-a desfă
șurat, în aceste zile, pe aerodrom 
mul sportiv București-Clinceni.

Probă spectaculoasă, saltul 
în grup, la care au participat 15 
echipaje alcătuite după criterii va
lorice, a relevat din nou buna pre
gătire a sportivilor din lotul națio
nal, primele locuri fiind cîștigate 
de ei la diferențe apreciabile. E- 
dificatori în această privință sînt 
cei aproape 11 m dintre cele două 
echipaje masculine. Astfel, grupul 
format din Ionel Iordănescu, Ște
fan Niță, Vaslle Stan, Ion Bucu- 
rescu cu o medie generală (după 
două salturi) de 0,37 m a cîștiga* 
fără emoții. In schimb, rezultatul 
de 11,33 m, realizat de Eugen Bul- 
gărașu, Virgil Popescu, Emil Lei
ter și Dumitru Tătaru, nu este de 
loc strălucit.

La fete, cel mai bun rezultat 
I-a obținut grupul alcătuit din 
Doina Cherecheș, Eva Balogh- 
Lutsch, Maria Iordănescu, Florica 
Uță, dar cei 8,66 m sînt departe 
de posibilitățile lor reale.

După terminarea probelor, într-o 
mică, dar emoționantă festivitate, 
sportivii s-au despărțit (cu ocazia 
pensionării) de maestrul emerit al 
sportului Teodor Tănăsescu, mul
tiplu recordmen și instructor cu o 
bogată activitate, ce trece de trei 
decenii.

Astăzi, după cum am mai anun
țat, la ora 10, pe aerodromul Bucu
rești-Clinceni va avea loc festivi
tatea de închidere a campionate
lor, urmată de un program de
monstrativ. Vor evolua în probe 
acrobatice de la 2 000 m, în probe 
de aterizare la punct fix, indivi
dual și în grup, proaspeții lau- 
reați, precum și cei mai buni pa- 
rașutiști din țara noastră. Accesul 
publicului (gratuit) se va face de Ia 
stația aerodom Clinceni (șos. Ale
xandriei, autobuz 57) cu autobuzele 
Aeroclubului Central Român.

H3»

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ORIENTARE TURISTICĂ

IEȘENII LUPTĂ CU MULTĂ AMBIȚIE 
Șl ÎN PROBELE INDIVIDUALE

i

IAȘI (prin telefon). — Participan- 
ții la campionatele naționale de 
orientare turistică au început seria 
întrecerilor individuale care, la pri
mul episod, au scos în evidență va
loarea și ambițiile sportivilor clujeni 
la tineret (băieți și fete) ca și la 
seniori (de la categoria A și pînă la 
veterani), a bucureștencelor la seni
oarele de categoriile A și B.

întrecerile se desfășoară pe o vre-

CĂUTĂRI Șl PERSPECTIVE IN LUMEA TIRULUI
Dacă pe plan intern țintașii noș

tri așteaptă cu un firesc interes 
campionatele republicane progra
mate nu peste multă vreme, lu
mea tirului continental se află și 
ea în preajma unui eveniment im
portant competițional: campiona
tele europene de talere și skeet 
care vor avea loc la Torino, între 
20 și 30 septembrie.

Pînă atunci, însă, pe agenda in
ternațională la tir sînt prevăzute 
o serie de acțiuni deosebit de în
semnate, chiar dacă nu e vorba 
de vreo întrecere de anvergură. 
Și în acest context, vom sublinia 
activitatea laborioasă care va fi 
desfășurată de secretarul general 
al Federației noastre de speciali
tate, prof. Gavrilă Barani.

Astfel, între 10 și 13 septembrie, 
la Zurich (Elveția), se vor desfă
șura lucrările Comitetului execu
tiv și al Consiliului de administrație 
din cadrul Uniunii Internaționale 
de Tir (tov. Barani este vicepre
ședinte al forului mondial de con
ducere a tirului). Printre proble
mele majore care vor fi dezbătute 
sînt și cele privitoare la : a) sta
bilirea locului și datei campiona-

telor mondiale de talere șl ținte 
mișcătoare; b) programarea viitoa
relor campionate ale lumii la cele
lalte genuri de arme; c) lărgirea 
întrecerilor de tir la J.O., prin in
cluderea celor două probe femi
nine de armă standard (3x20 f și 
60 f culcat) și a probelor mascu
line la pușcă și pistol eu aer com
primat ; d) modalitățile de efec
tuare a controlului antidoping și 
gradul lor de eficiență; e) mărirea 
atribuțiilor și responsabilităților or
ganismelor continentale de condu
cere a tirului.

In același timp, va avea loc și 
o ședință a Comisiei de organiza
re (președinte ! G. Barani) a pri
mului Congres științific în dome
niul mediccHpsihologico-pedagogic 
în tirul de performanță, congres 
care se va desfășura cu ocazia 
campionatelor mondiale da anul 
viitor, din Elveția. Pentru aminti
ta reuniune științifică s-au înscris

pînă acum următoarele țări, pe 
lîngă România: Franța (cu trei 
lucrări), India (2), Canada (2), Ke
nya (1), Italia (2), S.U.A. (1), R.D 
Germană (3).

Paralel cu disputarea campiona
telor Europei la talere și skeet de 
la Torino este programată și șe
dința Prezidiului Confederației eu
ropene de tir (președinte: G. Ba- 
rani) și Adunarea generală a fe
derațiilor continentale unde se va 
discuta despre : a) definitivarea 
opțiunii țârii organizatoare în 1974 
a C.E. de talere și skeet (organi
zarea este solicitată de Franța și 
Turcia) și a „Marelui Premiu Eu
ropa" în 1975 ; b) completarea sta
tutului Confederației europene de 
tir ; c) aprobarea proiectului re
gulamentului de organizare a C.E.; 
d) fixarea programului viitoarelor 
C.E. (se sugerează includerea o- 
bllgatorie a programului J.O. și 
facultativă a altor probe).

me splendidă în împrejurimile 
șului care își onorează calitatea 
gazdă și cu’ ajutorul sportivilor 
lă Nicolina, aflați 
locuri fruntașe.

REZULTATE
MASCULIN (8 630 
m ; 9 posturi). - 
Fey (Clujeana) 64,41 
(Nicolina Iași) C-,' 
loaie (Nicolina) 71,15. SENIORI A t 
1. D. Ciobanu (Clujeana) 70,36 ; 2. 
I. Kusalik (Metalul roșu Cluj) 71,00; 
3. I. Ciugulea (Nicolina) 74,15 ; SE
NIORI B : 1. Z. Szekely (Clujeana) 
86,22 ; 2. C. Angheluță (Voința Buc.) 
101,20 ; 3. R. Schuller (Rulmentul 
Brașov) 101,35. VETERANI : ' ' '
Marton (Voința Cluj) 123,10; 
Henning (Dumbrava Sibiu) 
3. I. Damian (I.S.P.A.
215,50.

FEMININ (6 100 m ; dif. niv. 320 m; 
7 posturi). — TINERET: 1. Angela 
Moraru (Voința Cluj) 67,51 ; 2. Eva 
Szantay (Clujeana) 75,46 ; 3. Mariana 

' — - ----- ; SENI-
(I.T.

Szabo

— din nou —

Ia
de 
de 
pe

TEHNICE 
m ; dif. nivel 

■ TINERET : 
,‘1 ; 2. Gh. Roșu 

67,07 ; 3. C. Apăvă-

410 
1. s.

1. Al.
2. K.

143,25 ; 
București)

t

DAN IUGA (Dinamo)-594 p LA PISTOL VITEZĂ

Tănase (Voința Cluj) 88,04 ;
OARE A : 1. Paula Chiurlea
București) 64,41 : 2. Clara 
(Metalul roșu) 74,44 ; 3. Ileana Scully , 
(Voința Buc.) 81,07. SENIOARE B i
1. Georgeta Liță (Voința Buc.) 82,22;
2. Mariana Abrudan (I.T. Buc.) 86,55;
3. Mariana Ciuleac (Voința Timișoa
ra) 90,35.

D. DIACONESCU —coresp. județean

I.M.F. a cărui tradiție sportivă de masă 
și de performanță este îndeobște cu
noscută. Cine nu știe că prima compe
tiție cu angrenarea studenților din anii 
I a fost Inițiată de colectivul catedrei 
de educație fizică de la I.M.F. Ulterior, 
ea a fost generalizată la nivelul tuturor 
centrelor universitare din țară. Cine 
nu-și amintește de valoarea voleibaliști
lor și baschetbaliștilor de la Medicina 
București 7

Acum, lată, catedra de specialitate 
este nevoită să iacă o adevărată echi
libristică pentru acoperirea nevoilor de 
săli și terenuri de sport. Practic nu mal 
puțin de 28 do asociații și cluburi spor
tive vor trebui să ajute, intr-un fel sau 
altul, pe studenții de la I.M.F. ! Este 
ușor de imaginat cît timp vor pierde 
ițibitorlt sportului de la acest institut 
cu deplasarea la diverse baze sportive 
situate pe toată suprafața Capitalei șl 
totodată cît de dificilă va Ii urmărirea 
acestei activități.

Și aceasta, deoarece rectoratul, în 
speță conducerea administrativă a insti
tutului, n-a reușit să găsească (de trei 
ani încoace !) soluții pentru a compensa, 
dezafectarea stadionului I.M.F. pe 
s-a construit, după cum se știe, 
mare complex clinic.

Reproșăm totodată și colectivului < 
drei de educație fizică șl sport de 
I.M.F. (responsabil, conf. univ. Octavian 
Bănățan) al cărui elan este în scădere, 
renunțîndu-se, se pare, la perspectiva 
amenajării altui complex sportiv pentru 
studenții institutului, Intr-o zonă în care 
să nu mal existe temeri că s-ar putea 
repeta situația bazei devenită, acum, 
șantier... ,

Pe poligonul Tunari au început ieri 
întrecerile campionatului Capitalei, 
la care participă, pe lîngă o serie 
de tineri, șl numeroși trăgători frun
tași. Capul de afiș al confruntărilor 
primei zile a foit proba de pistol 
viteză la care s-a aliniat întreaga 
garnitură a clubului Dinamo, deci 
cei mai buni pistolari. Favoritul 
concursului, Dan luga, nu și-a dez
mințit valoarea nici de data aceasta 
cîștigînd întrecerea cu un rezultat 
foarte bun, 594 p. El a început con
cursul excelent, a punctat în plin, 
cite 100 în seriile de 8 și 6 secunde 
din manșa I și a pierdut un singur 
punct la una din seriile de 4 secun
de. Pornind în manșa a II-a cu 299 p, 
se credea că luga va egala cel puțin 
recordul țării (597 p). In partea a 
doua a probei luga a punctat 99 la 
cele două serii lungi (8 sec.), apoi 
a mers în plin la 6 secunde (100), 
dar la ultimele 10 focuri, la 4 secun
de, a totalizat doar 96 p ceea ce a

făcut rezultatul după 60 de focuri să 
fie de 594 p. ce reprezintă totuși o 
cifră de valoare internațională. Bine 
a tras și Gavrilă Maghiar (Dinamo) 
care cu 593 p s-a clasat pe locul 
secund. Pe pozițiile următoare s-au 
situat: 3. M. Roșea 589 p, 4. I. Trip- 
șa 580 p (ambii de la Dinamo), 5. M. 
Niță (Olimpia) 579 p, ~ ~ 
(Dinamo) 572 p — un 
bun pentru un junior 
Klaus.

Tot dinamoviștii au 
probele de pușcă, cîștigînd la indi
vidual și pe echipe, atît la băieți, 
cît și la fete. Armă liberă calibru 
redus 60 f culcat seniori : 1. E. Sa- 
țala 593 p, 2. C. Codreanu 592 p, 
3. Gh. Sicorschi 591 p (toți de la 
Dinamo) ; armă standard 60 f culcat 
senioare : 1. Mariana Feodot 590 p, 
2. Veronica Stroe 587 p, 3. Marina 
Tomescu 584 p (toate de la Dinamo).

întrecerile se îticheie duminică.
T. RABȘAN

6. G. Klaus 
rezultat foarte 
mic cum este

dominat și în

care 
un

cate- 
! la LOTO-PRONOSPORT

rezentul raid-anchetă cuprinde suficiente elemente de referin
ță care să ne conducă la concluzia că în aproape toate ca
zurile semnalate prin prezența redactorilor noștri, grija față 

de baza materială a activității sportive studențești se face simțită. 
Excepțiile — în speță cazul I.M.F. — trebuie să însemne pentru cei 
vizați un motiv în plus de a renunța la inerție și de a găsi soluții 
pentru a restabili un anumit echilibru și la capitolul analizat. O 
asemenea atitudine se impune. Fiindcă, în spiritul Hotăririj Plena
rei C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 2 martie, trebuie făcut mult 
mult mai mult pentru îmbunătățirea activității sportive de masă și 
de performanță a studenților. Iar grija față de baza materială con
stituie un element decisiv în realizarea acestui important deziderat 
social.

știați CA....
© Biletele cîștigătoare la tragerea LO

TERIEI IN OBIECTE din 20 august a.C. 
trebuie depuse la orice unitate Loto- 
Pronosport pînă Ia data de 11 septem
brie, cel mai tîrziu 7

© Astăzi, 8 septembrie, va avea loc 
omologarea tragerii excepționale Prono- 
expres din 2 septembrie a.c. 1
• La seriile speciale LOZ ÎN PLIC 

au lost introduse cîștlguri suplimentare 
în autoturisme, butelii de aragaz și 
bani 7

O De la începutul anului, numai la 
Pronoexpres au lost înregistrate 45 ctș- 
tiguri în valoare de 100 000 lei 7

© La 7 octombrie se va da startul în 
campionatul italian, divizia A, la care 
participă 16 echipe și ale cărui partide 
vor asigura atractlvitate și interes pro
gramelor concursurilor Pronosport In 
perioada de iarnă 7 ;

Mîine, va avea Ioc sosirea la Bueu-

rești pe stadionul 23 August în jurul 
orei 18.30, a caravanei celui de ai XIX- 
lea TUR CICLIST AL ROMÂNIEI. Orga
nizat de ziarul SPORTUL In colaborare 
CU A. S. LOTO-PRONOSPORT și F. R. 
CICLISM. TURUL ROMÂNIEI contribuie 
din plin la popularizarea acestui frumos 
șl îndrăgit sport. A.S. LOTO — PRONO
SPORT este prezentă, atît la organiza
rea competiției cit și la stimularea celor 
mai merituoși sportivi prin acordarea 
unor importante premii rutierilor care 
vor termina cursa pe primele locuri, 
atît în etapele care s-au desfășurat cît 
șl in clasamentul general individual.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
LOTO DIN 7 SEPTEMBRIE X973

Fond general de premii: 862 885 Iei.
Extragerea I : 32 69 56 9 55 8 35 43 80
Extragerea a Il-as 70 17 75 53 6 23

23 50 W.

SÎMBĂTĂ
HANDBAL. Teren Voința,

17.30; Voința București — Construc
torul București (B, f).

TIR. Poligonul Tunari, ora 9: cam
pionatul municipiului București re
zervat seniorilor (probe de armă li
beră 3x40 f și pistol liber).

BASCHET. Sala Dinamo, ora 18 : 
I.C.H.F. — B.K. Litometrice, S. K. 
Lodz — România (meciuri în cadrul 
turneului masculin organizat de 
t.C.H.FJ.

DUMINICA
AUTOTURISM. Pe platoul din fața 

Hotelului Intercontinental, începînd 
de la ora 11, sosirea automobiliștilor 
participant! în Raliul României.

BASCHET. Sala Dlnamo, ora 18 : 
I.C.H.F. — România (în cadrul tur
neului masculin organizat de 
t.C.H.F.V

BOX. Sala Uzinelor Semănătoarea, 
ora 10: finala campionatului muni
cipal al seniorilor.

FOTBAL. Stadion Dinamo, ora I 
14,15: Dinamo — Steagul roșu (tine- | 
ret-rezerve), ora 16: Dinamo — Stea
gul roșu (Div. A); stadion „23 Au
gust", ora 18.45: steaua — politeh
nica Iași (Div. A) teren Steaua, ora 
10: Steaua — Politehnica iași (tine- 
ret-rezerve): teren Autobuzul, ora 11: j 
Autobuzul Buc — Progresul Buc. | 
(Div. Ș); teren C.P.B., ora 11: Șoimii 
TAROM Buc. —• Electronica Buc. I 
(Div. C); teren F.R.B., ora 11: I.O.R. I 
Buc. — Flacăra roșie Buc. (Div. C); | 
teren Voința, ora 11: Voința Buc. — I 
Unirea Tricolor Buc.; teren Laro- I 
met, ora 11: Tehnometal Buc. — | 
Triumf Buc. (Div. C); stadion _23 9 
August-, ora 17; Rapid — Unirea! 
Tricolor (meci feminin). ;

HANDBAL. Teren Constructorul, i 
ora 10: Universitatea Buc — Rapid! 
(„Cupa de toamnă- — f); teren Gin- I 
Iești, ora 10: Rapid Buc. — Relonul I 
Săvinești (B, m); teren Progresul, I 
ora 9.30: Progresul — Tomistex Con- I 
stanța (B, f); teren Dinamo, ora 11: I 
Dinamo Buc. — Dinamo Brașov I 
(„Cupa de toamnă” — m); teren Ti- I 
neretului, ora 11,25: C.S.U. Construe-I 
ții — Voința lași (B, f), ora 17,30: I 
I.E.F.S. Buc. — Confecția („Cupa de | 
toamnă" — f).

RUGBY. Teren Steaua, ora 9: I 
Steaua — Chtmia Năvodari, Dinamo I 
— Grlvița roșie; teren Gloria, ora I 
10: Gloria — Sportul studențesc (me- I 
cluri. în cadrul „Cupei Federației"). !

Tir. Poligonul Tunari, ora 9:1 
campionatul municipiului București I 
rezervat seniorilor (probe de armă I 
standard 3x20 f femei și bărbați, pls- I 
toi sport șl pistol calibru mare). I
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CICLISMUL-UN SPORT FOARTE POPULAR
IN RINDUL TINERETULUI DIN COLUMBIA

DIVIZIA A-RUNDA Nr. 6
Fotbalul și primul său campionat, Divizia A, vă invită astăzi (la Plo

iești) și mîine (în alte șase orașe ale tării) Ia a șasea întîlnire. Etapă care 
se grăbește, printr-o frumoasă... înțelegere cu clasamentul, să ne ofere două 
timpurii derbyuri : la Craiova, unde liderul va fi gazdă pentru ocupanta 
locului 4 și la Reșița unde vecinele de loc, C.S.M. și F.C. Constanta vor 
fi față in față și pe teren, așa cum sînt în clasament.

Vă prezentăm mai jos cele nouă avancronici ale etapei 
cepere a meciurilor : 16. Excepții: partida de astăzi de la Ploiești, 
începe la ora 15 (fiind televizată) și jocul Steaua — ...........
lovitura de începere Ia ora 18.45.

; ora de în- 
. \ care 

Politehnica Iași, cu

ARGUMENTE SI MORAL 
SEPTEMBRIE!

apariția lor da astăzi (Pe-

zy

CLASAMENTUL LA

3.
4.
5.
6.
7. 

8—10.

1. UNIV. CRAIOVA
2. C.S.M. REȘIȚA 

‘ F.C. CONSTANȚA
SPORTUL STUDENȚESC 
F.C. ARGEȘ 
POLI. IAȘI
STEAUA 
DINAMO
RAPID
„U" CLUJ 
STEAGUL ROȘU 
POLI. TIMIȘOARA

SPORT CLUB BACĂU 
PETROLUL
A.S.A. TG. MUREȘ 
C.F.R. CLUJ
JIUL

11. 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

UNIV. CRAIOVA (l)-SPORTUL
ULTIMELE REZULTATE DIRECTE : 1972/73: 4—1 și 1—1. 

în cursul acestei săptămîni am
bele formații au efectuat susținute 
antrenamente zilnice. Studenții 
craioveni au dat o mare atenție 
pregătirii tactice, privesc cu multă 
seriozitate partida de duminică și 
anunță, pentru întîlnirea cu colegii 
lor bucureșteni, reintrarea în atac 
a lui Niță. La Sportul studențesc, 
Lucaci și Kraus continuă să se

afle în convalescență, iar Ion Con
stantin — care țl-a reluat pregă
tirea — nu este încă apt de joc. 
Așa că pentru „examenul" de la 
Craiova antrenorii Gh. Ola și M. 
Macksai vor folosi aceeași forma
ție din meciul cu Dinamo.

ARBITRUL PARTIDEI: Constan
tin Ghiță (Brașov).

C.S.M. REȘIȚA (2)-F. C: CONSTANȚA (3)
ULTIMELE

La Reșița se 
mare ! Cele două 
acum întîlnirea lor de pe alte po
ziții (neașteptat de... înalte), iar lo
calnicii doresc să-și ia revanșa 
pentru înfrîngerea suferită pe te
ren propriu în returul campionatu
lui trecut, în fața constănțenilor. 
Ambele echipe au efectuat zilnic 
antrenamente. Cu excepția lui

REZULTATE DIRECTE : 1972/73 : 1- 
anunță un joc...
formații privesc

—1, 1—2.
Georgevici (accidentat, mai de 
mult) și Bălosu (suspendat), care, 
de altfel, n-au jucat nici în etapa 
precedentă, cele două formații 
dispun de toți jucătorii. Alte in
disponibilități nu sînt. Deci, forma
țiile probabile, cele utilizate în e- 
tapa a 5-a.

ARBITRUL PARTIDEI : C. Ni- 
culescu (București).

STEAUA (7)-P0LITEHNICA IAȘI (6)
ULTIMELE REZULTATE DIRECTE: 1970/711 3—2 și 0—2;

1971/72 : 1—1 și 0—2; 1972/73 : Politehnica a activat în Divizia B.
Antrenorul Constantin a condus 

ședințe zilnice, care s-au desfășu
rat pe terenul Steaua (Ghencea) și 
la Săftica. De joi după-amiază au 
luat parte la pregătiri și jucătorii 
din loturile reprezentative. Deoa
rece, Sătmăreanu are piciorul drept 
în ghips, în urma unei entorse, pe 
postul de fundaș dreapta va juca

Iovănescu. Antrenamente zilnice au 
avut loc și la Politehnica. Și an
trenorul Ilie Oană are unele pro
bleme în alcătuirea formației, deoa
rece Lupulescu a contractat o 
gripă. Echipa va fi stabilită în 
cursul zilei de astăzi.

ARBITRUL PARTIDEI 
Birsan (Galați).

Gr.

PETROLUL (15)-U. T. A. (13)
ULTIMELE REZULTATE DIRECTE : 1970/71 : 1—1 și 0—2 1971/72 : 

0—2 și 2—4 ; 1972/73 : 1—0 și 0—4.
înfrîngerea la scor, suferită în 

etapa anterioară la Reșița, i-a pus 
în alertă pe fotbaliștii ploieșteni. 
Dornici de reabilitare, aceștia s-au 
antrenat zilnic, miercuri evoluînd 
într-un joc de verificare în com
pania echipei Prahova (scor : 3—0). 
Conducerea tehnică a Petrolului a- 
nunță reintrarea lui Pîrvu și Eparu.

Remontată în urma victoriei re
purtată duminică, U.T.A. s-a pre
gătit cu o... inimă mal bună în 
cursul săptămînii și speră într-o 
remarcabilă evoluție mîine la 
Ploiești.

ARBITRUL PARTIDEI: V. Pă- 
dureanu (București).

t

JIUL (18)—F. C. ARGEȘ (5)
ULTIMELE REZULTATE 

1971/72 : 1—1 și 0—2 ; 1972/73 : 2—1
Meci de mare miză pentru gazde 

care n-au reușit nici o victorie a- 
casă. După cum sîntem informați, 
antrenorul Ivăncscu și-a pregătit 
cu atenție elevii pentru partida de 
mîine, distribuind roluri speciale 
pentru anihilarea lui Dobrin și 
Trol. Piteștenii au jucat miercuri 
un amical (4—0 cu Dinamo Sla-

DIRECTE : 1970/71 : 4—1 și 0—1 1
și 0—2.
tina), zilele următoare fiind afec
tate antrenamentelor. La indispo
nibilitățile mai vechi (Marian Po
pescu, Piguiea) s-a adăugat 
cidentarea Iui Barbu, astfel 
locul lui va juca Cirstea.

ARBITRUL PARTIDEI :
Vlaiculescu (Ploiești).

șl ac- 
că în

Em.

Cu
trolul și U.T.A.) și mîine (cele
lalte echipe), divizionarele A 

la penultimul examen ge- 
dinaintea celui pe care ele 

prin echipa reprezentativă — 
Iau la 26 septembrie: mo

ment tn care unsprezecele na
tional trebuie să demonstreze că 
ascensiunea sa din anii din urmă 
n-a reprezentat simplul rod al 
unei fericite conjuncturi.

Nimeni și nimic nu poate să-i 
armeze pe componenfii lotului- 
reprezentativ și pe cei al loturi
lor de tineret cu încrederea în 
ei înșiși, cu justificarea față de 
iubitorii fotbalului câ sînt demni 
de a îmbrăca tricoul echipei na
ționale, decît campionatul. Rolul 
său, uneori negat, a fost 
totdeauna reabilitat de fap- 

faptele care au 
că o selecțio- 

nu se naște din lup-

te. De 
demonstrat 
nată care 
ta competițională nu poate dura. 
Și etapa de astăzi e unul din 
momentele în care, fie cei care 
au îndreptățit asipirații la un 
loc în cele trei loturi reprezenta
tive (A — tineret 23 ani și 21 
ani), fie concurenfii lor, trebuie 
să demonstreze prin argumen
tele obiective și general valabile 
(calitățile generale de joc, 
randamentul față de echipă) 
că aspirațiile se mențin.

Etapa care începe azi trebuie să

furnizeze argumenta selecționeri
lor. Să le întâreased deciziile și 
să le înlăture dubiile. Etapa de 
astăzi trebuie să dea încredere 
și „probabililor* și „posibililor* 
prin reușitele din teren, prin 
comportări verificate într-o to
tală dar deplin corectă re
plică. Selecționabllil nu trebuie 
menajați, dar nici tratați cu 
orme antiregulament. Faptele de 
necavalerism sportiv, de obținere 
□ cîștiguîui de cauză prin folosi
rea mijloacelor incorecte, neo
norante sînt, în orice caz, con
damnabile; ele capătă dimen
siuni și urmări mari acum, cînd 
pot scoate din activitate jucători 
indispensabili echipei naționale.

Așteptăm, prin urmare, de la 
cele nouă partide generozitate 
de spirit competitiv, o atmosferă 
care să favorizeze, să stimuleze 
pofta de joc. Cerem tuturor fac
torilor direcți ai Diviziei A să 
dovedească ccum că își înțeleg 
misiunea, peste îngustele inte
rese ale unui joc sau altul, ale 
unui rezultat sau altul. Pentru 
evenimentul nr. 1 al acestui se
zon. tripla confruntare dintre se
lecționatele României și R. D. 
Germane, momentul care mai 
poate influența, mai poate ajuta 
este etapa de astăzi. Cea de 
sîmbătă viitoare nu mai poate 
face mare lucru.

Eftimie IONESCU

DINAMO (8-10)-STEAGUL ROȘO (11)

I
I
I
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„Ciclismul este un adevărat sport 
național în Columbia", afirma un zi
arist sud-american. Intr-adevăr, 
populația acestei țâri — ți, în primul 
rlnd, tineretul — are o deosebită 
simpatia pentru „calul de fier", care 
pe de-o parte le rezolvă necesități
le de deplasare, iar pe de altă par
te le oferă posibilitatea să-și mă
soare forțele în tumultoase întreceri 
pe șosele. Se știe de altfel că un 
talentat produs ' al sportului colum
bian, Martin „Cochise“ Rodriguez, 
și-a înscris numele în tabloul re
cordmanilor mondiali înainte de a 
deveni profesionist. Această accen
tuată preferință a tineretului pentru 
sportul cu pedale a determinat fo
rurile de specialitate să angajeze un 
antrenor francez, pe fostul campion 
olimpic rutier din 1948, Jose Bega- 
ert.

Ultimii ani — dar, mal ales, ulti
mele două sezoane — au pus In e- 
vldență valoarea cicliștilor amatori 
columblenl In confruntări Internațio
nale de amploare. Anul trecut, Intre 
17 șl 30 octombrie, rutierii acestei 
țări au participat la Turul ciclist al 
Mexicului pentru tineret, o întrece
re cu o notabilă tradiție, aflată 
la a XlX-a ediție. Disputată pe un 
traseu de 1799 km, pe care dife
rențele de nivel l-a făcut dur, com
petiția a însemnat o strălucită afir
mare pentru cicliștii columbieni. El 
au ocupat primele două locuri în. 
clasamentul general individual prin 
Alvaro Pachon și Fabio Acevedo, lo
cul I în clasamentul cățărătorilor cu 
Rafael Antonio Nino și același loc 
In clasamentul general pe echipe, cu 
un avans de 25 de minute față de 
cicliștii mexicani. Trebuie să preci
zăm că aceste remarcabile succese 
au fost dobîndite în compania unor 
alergători de frunte din Italia, Cuba, 
Elveția (în formație cu I. Schmidti 
clasat pe locul II în precedenta e- 
diție a faimosului „Tour de f Avenir", 
S.U.A. (cu campionul panamerican 
pe șosea, John Horvard), Australia 
și cîteva echipe mexicane.

Sextetul columbian care a concu
rat în „Vuelta" mexicană a fost al
cătuit din cei trei alergători amin
tiți mal Înainte și din Juan de Dios 
Morales, Jorge Gonzalez ți Oscar 
Giraldo.

Vara aceasta probabil Incura-

Jați de succesul din Mexic — cicllț- s-au Impus ea alergători,foarte com-
til Columbiei «-au prezentat, pentru bativi, animatori ai multor etape, 
prima oară, la startul celei mai mari De altfel în a Il-a și a in*a etapa
întreceri a cicliștilor amatori, „Tour 
da I’Avenlr". Este interesant de re
ținut amănuntul că din echipa caro

• întrecerii, echipa Columbiei a 
terminat in frunte șl numai lipsa de 
experiență în dozarea eforturilor a

Cel mai bine clasat dintre cicliștii columbieni în „Tour de VAvenir" (lo
cul IX in clasamentul general), Abelardo Rios — în dreapta — ?i Enrique 
Martinez, purtătorul „tricoului verde", înaintea startului din ultima etapă 

a celei mai mari competiții cicliste pentru amatori.

culesese 
în noua 
In rest, 
dește — 
unul amplu rezervor de cadre 
ientate.

Și de data aceasta — chiar dacă 
nu au figurat in fruntea clasamen
telor — cicliștii sudamericani au 
făcut să se vorbească elogios despre 
ei. Din păcate, Rafael Nino — după 
o primă etapă în care se dovedise 
extrem de activ — a fost nevoit sA 
abandoneze, rănindu-se la genunchiul 
drept. Dar coechipierii săi, in frun
te cu Abelardo Rios și Luis Diaz

I
I

lauri în Mexico mai figura 
formație doar Rafael Nino, 
alte nume, ceea ce dove- 
fără îndoială — existența 

ta-

membrilor săi a dus-o în final pa 
un loc mai modest

în clasamentul general Individual 
al marii competiții rutiere, Colum
bia figurează cu doi alergători in 
primele 10 locuri I Rios (IX) șl Diaz 
(X). Această comportare onorabilă 
pentru un debut în „Tour de l'Ave- 
nir« l-a determinat pe comentatorul 
revistei franceze „Mirolr de cyclis- 
me", să exclame t „Toată lumea do
rește cu ardoare să-i revadă pe co
lumbieni pe șoselele noastre 1“

CAMPIONATELE MONDIALE DE NATAȚIE

REZULTATE DIRECTE: 1970/71 : 4—4 și 0—0 ; 1971/72 : 2—2 și 
1—2 ; 1972/73 : 1—0 și 1—0.

în ambele tabere cele mai multe 
dintre antrenamente s-au desfășu
rat cu „distribuții incomplete". Și 
Dinamo (Dinu, Dumitrache, Cavai, 
G. Sandu, Lucuță — plus Dobrău 
și Nunweiller, accidentați) și Stea
gul roșu (Anghel, Anghelini, 
Ghcrgheli) au avut jucători con- 
vocați la loturi. Și Nelu Nun-

weiller și Nicolae Proca au pre
ferat jocurile în familie, în compa
nia tineretului, unor întîlniri cu 
formații din afară. Dinamoviștii âu 
puncte de incertitudine în privința 
unsprezecelui de mîine. Steagul 
roșu în schimb, nu.

ARBITRUL PARTIDEI
pan (Cluj).

C.F.R. CLOJ (17J-RAPID (8-10)

V. To-

ULTIMELE REZULTATE DIRECTE : 1971/72 : 0—1 și 1—3 ; 1972/73 : 
0-0 și 1—0.

Clujenii au 
antrenamente 
ori chiar cîte 
exemplu, 
după-amiaza joc de verificare cu 
divizionara C Clujeana pe care au 
învins-o cu ' 2 222 „ 2___2.
trei goluri). în privința_ formației, 
reintră, deci, 
încă refăcut

avut o săptămînă de 
foarte intense (une- 
două pe zi). Joi; de 

dimineață antrenament,

6—1 (Adam a Înscris

Adam. M. Bretan nu-i 
complet. Rapidiștii au

susținut joi un meci cu „Under 
21“ (scor : 2—2), iar vineri un an
trenament la care au participat și 
jucătorii selecționați în loturile re
prezentative. Savu are o ușoară în
tindere. Aseară rapidiștii au plecat 
cu trenul la Cluj.

ARBITRUL PARTIDE11
Anderco (Satu Mare).

Otto

f»1

ULTIMELE REZULTATE DIRECTE : Aceste două formații nu s-au 
întîlnit în ultimii ani, ,.Poli“ evoluînd, după cum se știe în Divizia B. 

Elevii lui Ion Ionescu țintesc o 
nouă victorie pe propriul teren, 
în acest scop, ei au acordat o a- 
tenție deosebită 
pregătindu-se zilnic la 
rii jocului. Joi, „Poli“ 
Unirea Tomnatic (Div. 
a întrecut-o cu 5—1,

antrenamentelor, 
toți facto- 
a jucat cu 
C) pe care 
în trei re-

prize a 40 de minute. Se anunță 
reintrarea lui Covalqic, Floareș și 
Bungău. „U“ Cluj s-a pregătit 
miercuri în compania echipei de ti
neret. Antrenorii speră în recupe
rarea lui Mureșan.

ARBITRUL PARTIDEI : K. Ghe- 
migean (București).

A.S. ARMATA (16)-S. C. BACĂU (14)
ULTIMELE REZULTATE DIRECTE : 1971/72 1 3—2 și 0—1 ;

1972/73 : 2—0 și 0—1.
Despărțite între ele doar de un 

loc, dar avînd aceeași redusă zes
tre de puncte (4), și A. S. Ar
mata, dar și Sport Club s-au pre
gătit cu atenție pentru acest meci, 
deosebit de important pentru am
bele combatante. Băcăuanii privesc 
cu multă încredere revenirea lui 
Dembrovschi, în timp ce mureșenii, 
după cum ne-a comunicat cores
pondentul nostru loan Păuș, au

patru jucători gripați (Ispir, Un- 
chiaș, Boloni și Varodi), astfel că 
formația nu va putea fi alcătuită 
decît în funcție de avizul medi
cului. Miercuri A.S.A. a întîlnit pe 
Industria sîrmei Cîmpia Turzii : 
4—1 (1—0) prin golurile lui Mure- 
șan (2), Naghi și Caniaro.

ARBITRUL PARTIDEI: Ion Chi- 
libar (Pitești).

ECKIPA PENTRU LEIPZIG CĂPĂTĂ CONTUR
(Urmare din pag. 1)

După cum am mai scris în alte 
ocazii, problema cea mai acută a 
echipei o reprezenta atacul, din 
două puncte de vedere: găsirea 
formulei : jocul în sine. Iată însă 
că grație formei bune a lui Trol, 
reintrării unui jucător de valoare 
certă ca Dumîtrache, continuei as
cendențe pe care o înregistrează 
Iordănescu, aderenței lui Dobrin la 
noul său rol în echipă (sarcini 
mixte, de atacant central și jucă
tor de mijlocul terenului), acest 
compartiment a căpătat o configu
rație care, după părerea noastră, 
nu mai poate fi — nici nu mai 
este timp ! — supusă revocărilor. 
Atacul ie miercuri de la Novisad 
(Trol, Dobrin, Dumitrache, Iordă
nescu) dînd satisfacție — antreno
rul Valentin Stăneșcu se declara șl 
el de acord cu această opinie — 
poate fi validat de pe acum. Cei 
patru s-au completat bine, Trol ve
nind cu viteza și pătrunderea, Do
brin cu recunoscuta sa pricepere 
regizorală, Dumitrache cu ingenio
zitatea și explozia finală care-1 
fac atît de temut, Iordănescu cu 
capacitatea lui combînativă, alter- 
nînd cu pătrunderile în dribling. 
Ni se pare, deci, că în privința 
atacului s-a produs o clarificare, 
cel puțin de formulă, și că pentru

perioada următoare trebuie să ne 
preocupe — între altele — și... 
integritatea fizică a celor patru, 
pentru că o eventuală indisponibi
litate ar putea da bătaie de cap.

Așa cum, de altfel, se prezintă 
situația, din păcate, pentru celelalte 
compartimente în sensul că acci
dentările lui Nunweiller și Sătmă- 
reanu mențin încă unele nesigu- 
ranțe. Pentru mijlocul terenului 
există certitudinea Dumitru. Acesta 
a jucat foarte bine la Novisad în 
repriza întîi, slăbind însă după 
pauză, din cauza oboselii (a ajuns 
în capitala Vojvodinei în ziua me
ciului, la prînz, după 12 ore de 
călătorie cu trenul). Beldeanu este 
și el o soluție, chiar dacă e mai 
puțin atent în ceea ce privește 
sarcinile defensive, și — pînă la o 
lămurire a situației lui Nunweiller 
— reșițeanul este titularul postu
lui. în legătură cu jocul echipei la 
mijlocul terenului, să mai notăm 
că eșalonarea participării la ofen
sivă se face, în ordine descrescîndă, 
astfel : Dobrin, Beldeanu, Dumitru.

Cealaltă accidentare recentă, a 
lui Sătmăreanu, lăsa deschisă pro
blema fundașului dreapta. Cu toată 
bunăvoința lor, nici Nae Ionescu, 
nici Tănăscscu nu s-au ridicat la 
Novisad la nivelul restului echi
pei ; așa îneît dacă Sătmăreanu nu 
se restabilește (sau se reface dar

nu mai are timp să-și recapete 
forma) iar accidentarea lui Velea 
din minutul 31 al partidei cu 
Vojvodina va lăsa urme, posturile 
de fundași de margine ar putea 
deveni marea problemă a echipei 
noastre pentru Leipzig. Se poate 
face apel, în vederea următoarei 
verificări (la București, 19 septem
brie, cu echipa braziliană Natal) la 
un alt fundaș, craîoveanul Nicu- 
lescu, aflat în bună formă, așa 
îneît, cum ni se dau asigurări me
dicale că rănirea lui Velea la obraz 
nu va lăsa urme, s-ar putea ca la 
Leipzig echipa să se prezinte cu 
cei doi fundași laterali ai actua
lului lider. Pentru posturile de 
fundași centrali, Antonescu și Dinu 
se completează fericit, așa îneît noi 
credem că și aici s-au formulat 
răspunsuri certe. Superficial la 
prima sa intervenție din meciul 
de la Novisad (ceea ce a dus la 
golul gazdelor), Răducanu a avut 
apoi un joc sigur, „punctat" de 
două excelente intervenții. Este și 
el unul din titularii fermi.

Chiar dacă a avut darul de a 
aduce clarificări de formulă și un 
progres în joc, verificarea de la 
Novisad trebuie reținută și din 
punctul de vedete al unor defi
ciențe, între altele, am fost sur
prinși de ușurința cu care echipa 
noastră a căzut in cursa jocului

la ofside practicat de apărarea 
Vojvodinei, mal ales după pauză. 
Sub raportul randamentului, „tri
colorii" s-au prezentat mai slab în 
repriza secundă, cînd concentrarea 
lor Ia pase a scăzut. Sensibile scă
deri după pauză au vădit mai ales 
Dumitru și Iordănescu, primul din 
motivul arătat, cel de-al doilea 
pentru că, după cum se știe, are 
mai puține jocuri în picioare decît 
coechipierii. De asemenea, a lăsat 
de dorit, pe parcursul jocului, mar
cajul adversarului la mijlocul te
renului, după cum — așa cum mai 
arătam — partida cu Vojvodina a 
atras în mod deosebit atenția asu
pra problemei fundașilor de mar
gine.

Tot în această ordine de idei, a 
unor deficiențe relevate de recenta 
verificare, se cuvine să atragem a- 
tenția jucătorilor noștri asupra 
necesității unei mai bune stăpîniri 
a nervilor în timpul jocului, a eli
minării discuțiilor contradictorii și 
a reproșurilor reciproce, care-i sus
trag de la joc.

Meciul de la Leipzig poate fi 
cîștigat nu numai prin mecanismul 
tehnic al echipei ci și prin resur
sele sale morale, prin unitatea sa 
funcțională, care implică (și nu pe 
ultimul plan!), sudură sufletească 
și acord total de voințe,
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VALSUL RECORDURILOR CONTINUA
IN PAȘI SUPERBI

J

granițe ale înotului © La polo: România — Olanda 6-5© Au fost învinse noi
BELGRAD, 7 (prin telefon de la 

trimisul nostru).
Peste 6.000 de spectatori, în pi

cioare, continuă să aclame frenetic. 
Sutele de ziariști au năvălit pur și 
simplu asupra telexurilor și telefoa
nelor. La Tașmajdan este un ade
vărat delir. Lingă mine o doamnă 
în vîrsta are lacrimi in ochi. Este 
Pat Besford, de la World Sports 
din Londra, președinta secției de na- 
tație din cadrul A.I.P.S. își revine 
greu după momentele de euforie și 
îmi spune aproape în șoaptă: „Este 
cea mai frumoasă zi pe care am 
trăit-o în 53 de ani de cînd urmă
resc continuu toate marile concur
suri de înot. Este o zi care va fi 
înscrisă cu litere de aur în cartea 
de onoare a înotului. N-am visat 
niciodată asemenea rezultate..."

Nici noi nu vom uita vreodată 
această minunată seară de 6 sep
tembrie. Ne vom aminti mereu de 
cursa de 400 m liber In care austra
lianul Brad Cooper a condus 350 m, 
Iar Rick Demont l-a Învins la capă
tul unul sprint fantastic, cel doi 
mari campioni lntrlnd In Istorie ca 
primii înotători oare au învins li
mita celor 4 minute: 3:58.18 șl res
pectiv 3:58.70. Celebrul Hiroshi 
Furuhashi, fost recordman mondial, 
cunoscut tn lumea specialiștilor ca

„peștele zburător" îmi declara: „Cine 
poate realiza un asemenea grafic 
— 59,47 — 2:00,13 — 3:00 00 — 3:58,18 — 
este, fără îndoială, un campion al 
campionilor".

Cursa de 400 m mixt a fetelor nu 
a cîștigat-o, cum ne-am fi imaginat, 
recordmana lumii, Angela ~ 
ci coechipiera sa. Gudrun Wegner. 
Senzație a făcut și timpul învingă
toarei (4:57,51), care a spulberat o 
altă graniță la care nimeni nu 
spera. Donna da Varona (S.U.A.), 
fostă campioană olimpică a tetratlo- 
nistelor și actualmente reporteră 
a A.B.C. (post de televiziune nord- 
american), declara: „Dacă ‘ 
cu 10 ani antrenorul meu 
vorbit despre o asemenea 
proba mea favorită m-aș 
de înot!"

Și pentru că tot a fost 
senzațiilor, să rememorăm finala de 
200 m a bras iști lor. Henken (S.U.A.) 
a pornit ca din pușcă cu 1:06,78 pe 
prima „sută". Englezul Wilkie a re
făcut, Insă, centimetru cu centimetru 
handioapul față de învingătorul de 
la Miinchen șl l-a întrecut pe ulti
mii metri. Cifrele lor, 2:19,28 ți 
respectiv 2:19.95 — de domeniul se
colului XXI. în fine, Matthes și-a 
continuat marșul triumfal și. pentru 
a nu rămîne mai prejos, și-a corec-

Franke,

în urmă 
mi-ar fi 
cifră în 
fi lăsat

o zi a

UN FRUMOS SUCCES AL POLOIȘTILOR DE LA RAPID

LOCUL I LA CAMPIONATUL
EUROPEAN FEROVIAR!

Hotărit lucru, sportivii de la Ra
pid sînt hotărîțl să cinstească așa 
cum se cuvine a 50-a aniversare a 
clubului lor. Poloiștii, cel puțin, au 
demonstrat cu prisosință acest lucru 
chiar zilele trecute, la Miinchen, cu 
prilejul ediției a treia a campiona
tului european feroviar. Avînd o 
evoluție excelentă, ei au repurtat 
șase victorii în tot atîtea meciuri 
susținute și au cucerit titlul de cam
pioni, așa cum au făcut și la ediția 
inaugurală a competiției, desfășu
rată la București. O performanță 
remarcabilă, pentru care poloiștii 
de la Rapid (care au jucat sub de
numirea de selecționata feroviară a 
României) și antrenorul lor Con
stantin Vasiliu merită felicitări. în 
aceste disputate întreceri, a fost uti
lizat Următorul lot : Pavel Mureșan,

ces, am aflat cîteva interesante 
mănunte de la antrenorul Constan
tin Vasiliu, care ne-a declarat i

— Echipa s-a comportat foarte 
bine, chiar și în fața unor adver
sare deosebit de valoroase cum au 
fost selecționatele feroviare ale 
U.R.S.S. și Ungariei. Acțiunilor în 
viteză și în forță ale poloiștilor so
vietici, sau celor tehnice ale formației 
maghiare, le-au fost opuse tacticile 
cele mai potrivite, ale căror roade 
s-au văzut în rezultatele finale.

— Care au fost cei mai buni ju
cători ai selecționatei române ?

— Valeriu Țăranu poate fi consi
derat cel mai valoros poloist al tur
neului, iar Iuliu Olac, Badea Băje- 
naru și Bogdan Bartolomeu au a_yut 
și ei o contribuție deosebită. “ 
merite în realizarea acestui

R-

Dar 
succes

fe-

I
I
I
I
I
I

Echipa olubului Rapid București, reprezentanta României, campioană 
roviară a Europei, De la stingă la dreapta, rindul de jos: Medianu, 
Țăranu, Miu, Băjenaru, Mustață; rindul de sus: Gh. Stânei, vice
președintele clubului Rapid, conducătorul delegației, Bartolomeu. Mure

șan, Chețan, Teodor, Olac, Nicolae, antrenorul Constantin Vasiliu
Petre Chețan, Valeriu Țăranu, Bog
dan Bartolomeu, Florin Teodor, Iu
liu Olac, Badea Băjenaru, Valeriu 
Medianu. Ion Miu, Constantin Nico
lae și Răzvan Mustață. Rezultatele 
înregistrate i 21—0 cu Belgia, 13—3 
cu Franța (In preliminarii), 7—5 cu 
Ungaria, 3—2 cu U.R.S.S., 7—2 cu 
Bulgaria, 11—7 cu Polonia (turneul 
final). Clasament final: 1. ROMÂNIA 
(RAPID); 2. Ungaria ; 3. U.R.S.S. ;
4. Bulgaria ; 5. Polonia ; 6. Franța;
7. R.F. Germania; 8. Olanda ; 9. Bel
gia.
, în legătură gu acest frumos sug-

au absolut toți componenta lotului 
rapidist.

— In ce condiții organizatorice și 
tehnice s-au desfășurat meciurile ?

— Excelente. S-a jucat la Stande- 
bad, bazin care a găzduit partidele 
preliminare ale ultimelor Jocuri 
Olimpice. O piscină modernă, care a 
permis desfășurarea întîlnirilor în 
condiții optime. Arbitrii, numai din 
R.F. Germania, au condus cu com
petență și obiectivitate.

P. STANCULESCU

tat șl propriul record mondial la 
200 m spate cu 2:01,87.

Rezultatele tehnice. 400 m liber 
(m): 1. Demont (S.U.A.) 3:58,18 (R.M.),
2. Cooper (Australia) 3:58,70, 3. Gin-
gsjoe (Suedia) 4:01,27 (R.E.);
mixt (f) : 1. Wegner (R.D.G.)
(R.M.), 2. Franke (R.D.G.)
3. Calligaris (Italia) 5:02,02; 
spate (m): 1. Matthes (R.D.G.) 
(RM.), 2. Veraszto (Ungaria)

400 m 
4:57,51 
5:00,37, 
200 m 
2:01.87 

2:05 89, 
3. Naber (S.U.A.) 2:06.91; 200 m bras 
(m): 1. Wilkie (Anglia) 2:19,28 (R.M.), 
2. Hencken (S.U.A.) 2:19,95, 3. Nagu- 
chi (Japonia) 2:23,11; 100 ni delfin (f): 
1. Ender (R.D.G.) 1:02,53, 2. Kother 
(R.D.G.) 1:02,68, 3. Aoki (Japonia)
1:03,73; 200 m delfin (m); 1. —
haus (S.U.A.) 2:03,32, 2.
(S.ȚJ.A.) 2:03,58, 3. Floeckner 
2:03,84.

Iată, cîștigătorii finalelor 
neri seară : 400 m liber (f) : 
Greenwood (S.U.A.) 4:20,24 ; 
spate (f): Melissa Belote 
2:20,52 ; 200 m bras (f) : Renate Vogel

200 m mixt (m): 
l 2:08,36 ; 

7:33,2, re
de la plat- 
a fost cîș- 
(Suedia).

4 ,
(R.D.G.) 2:40,01,
Gunnav Larsson (Suedia) 
4X200 m liber î 
cord mondial. La sărituri 
formă — femei — titlul 
tigat de Ulrika Knappe

★
La pol®, în partida 

selecționa * României

S.U.A.!

Back-
Gregg

(R.D.G.)
de vi-
Heather 

îoo m 
(S.U.A.)

_ cu Olanda, 
selecționări României a obținut o 
nouă victorie In turneul pentru locu
rile 7—1C>. Scor : 6—5 (2—1, 2—1;
1—1, 1—2). Au înscris pentru echipa 
română Rus 2, Cl. Rusu, Popescu, 
Sohervan și Slavei.

Alte rezultate : turneul 1—6: Un
garia — S.U.A. 6—2, U.R.S.S. — Italia
6— 2, Iugoslavia — Cuba 8—3; turneul
7— 16 : Bulgaria — Israel 8—3. Me
xic — Grecia 4—4, Spania — R.F.G. 
6-5.

Adrian VASILIU

Camp’onatul mondial
de pentatlon modern

Camplonatul mondial de pentatlon, 
modern, care se desfășoară la Londra, 
a continuat cu disputarea probei de 
scrimă.

Participarea extrem de valoroasă, nu
mărul mare al concurenților, au solici
tat din plin măiestria și rezistența spor
tivilor, care au trebuit să depună se
rioase eforturi la flecare asalt. La ca
pătul unei evoluții foarte bune, sovieti
cul Pavel Lednev a terminat învingător, 
acumulînd 1 069 p, reușind, astfel, să-l 
depășească pe colegul său de echipă 
cunoscutul pentatlonist, Boris OniscenKo, 
cotat cu ntimai 1 046 o. Locurile ui mă- 
toare au revenit Iul Hurme (Finlanda), 
Horvath (Ungaria), Smelev (U.R.S.S.), 
Steffensen (Danemarca) cu 977 p și 
Kubo (Japonia). Leu (Austria). Maracsko 
(Ungaria) cu 931 p. In întrecerea pe 
echipe, victoria a fost obținută de re
prezentativa U.R.S.S. cu 3156 p, urmată 
ce Ungaria 2 844 p, R.F. Germania șl 
Japonia cu 2 632 p.

Pentatloniștil noștri nu s-au mai com
portat satisfăcător — de altfel, scrima 
reprezentind pentru ei punctul nevralgic 
— ceea ce nu le-a permis să se claseze 
nici măcar printre primii 15.

Cu toate acestea, în clasamentul ge
neral pe echipe, ROMANIA continuă să 
se afle pe locul 4, cu 5 504 p, primele 
trei poziții fiind ocupate de U.R.S.S. 
6 124 p, R.F. Germania 5 644 p și Ceho
slovacia 5 634 p. în clasamentul general 
Individual : I. Lednev (U.R.S.S.) 2 105 p 
2. Hurme (Finlanda) 2 077 p, 3. Leu 
(Austria) 1 999 p.

0 NOUĂ VICTORIE 

A VOLEIBALIȘTILOR 
ROMÂNI ÎN JAPONIA

într-un nou joc susținut în ca
drul turneului pe care-1 între
prinde în Japonia, reprezentativa 
masculină de volei a României a 
întîlnit la Hiroshima o selecționată 
a orașului, de care a dispus cu 
scorul de 3—0 (18—14, 15—3, 15—3),
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ETAPA FURTUNOASA, MEDIE ORARA EXCELENTA: 45,930 km!
Multe disponibilități are acest Tur 

al României 1 După etape de mare 
trudă, după sute de kilometri par
curși pe caniculă, escaladînd munții, 
rutierii au găsit puterea să ruleze pe cei 
150 km, dintre Suceava și Bacău, cu 
aproape 46’km pe oră. Este un nou 
examen trecut cu brio, o nouă do
vadă a talentului/și pregătirii exce
lente a acestor bravi rutieri. Poate 
că au simțit că acesta era singurul 
lucru care îi mai lipsea din palma
res înconjurului țării pe biciclete, și 
— grijulii — s-au grăbit să-l împli
nească. Nu ne ascundem satisfacția 
de a-i nota pe cicliștii din cele două 
reprezentative ale României ca au
tori ai acestui iureș ce i-a uimit nu 
numai pe spectatori, ci și pe specia
liști.

BRAVO, TRICOLORILOR
La capătul etapei a IX-a, notăm 

nenumărate modificări în clasamen
tele generale — individual și pe 
echipe —, ca urmare a selecției fă
cută de ritmul năpraznic al tricolo
rilor. Gheorghi Dimitrov și Renato 
Cangini au dispărut, ca prin farmec, 
din fruntea ierarhiei, așa cum și 
echipa Bulgariei a fost Obligată să 
coboare trepte. Dar, „Dura lex sed 
iex“...

Etapa a început sub cele mai pu
țin promițătoare auspicii. O căldură 
moleșitoare se abătuse asupra, me
leagurilor sucevene, la amiază, și ca
ravana abia pusă în mișcare înainta 
alene, fără poftă, cu gîndul doar la 
sticlele de apă aburinde, rămase în 
frapierele restaurantului Suceava. Cei 
52 de alergători rulau 
parcă temători să nu 
în zăpușeala miezului

strînși pachet, 
se volatilizeze 
de zi.

TEODOR DRAGAN
1 ianuarie 1952, în 
16 ani mai tîrziu 
practice ciclismul, 

sportiv Voința 
sub conducerea 

Alexandru So
la 21 de ani 

în momentul de 
obținut succese 
Totuși, pot fi 

ocupat

născut la 
Capitală, 
începe să 
la clubul 
București
antrenorului 
meșan. Pînă 
(atît cit are 
față), nu a 
răsunătoare, 
amintite locul trei 
anul trecut în Cupa Voința 
și locul unu, pe echipe, al 
cărei component era, în Cri
teriul așilor juniori, dispu
tat în R.D. Germană. Tot 
aici, a ocupat locul trei și 
Ia individual. „Nu mă aștep
tam să cîștig etapa. Nu bău
sem apă — eu cred c.ă nu 
este deloc recomandabil în 
timpul curselor să consumi 
lichide — și am ajuns aproa
pe de Bacău, în plenitudinea 
forțelor. Mă rezervasem, a- 
lergind la adăpostul plutonu
lui fruntaș. Așa că. la 3 
km de linia de sosire, am 
întrevăzut... marea mea șan
să. Aveam s-o folosesc în 
sprintul cu Ferfelea, pe care 
l-am cîștigat. Greu, foarte 
greu, insă...“

Radu TIMOFTE

DUELUL
Fălticenii se

SPRINTERILOR
văd la orizont. Plu

tonul se înviorează. Există o mare 
rivalitate, ce urmează a fi tranșată 
și cu acest prilej. în clasamentul 
sprinterilor al „tricoului violet", 
Teodor Vasile este puternic presat 
de mai tînărul său coleg de între
cere, Nicolae Gavrilă. Sprintul este 
incendiar. Cîștigă Gavrilă (egalîn- 
du-1 la puncte' — 32 — pe lider), ur
mat de Teodor Vasile și Nicolae 
Andronache. La ieșirea din oraș, 
Petre Dolofan își încearcă puterile. 
Grupul ripostează însă prompt, ener
gic, parcă supărat de îndrăzneală. 
Vîntul, puternic, în rafale, a început 
să-i „supere" pe cei cu bateriile mai 
puțin încărcate. Din spatele plutonu- 

picăturile dintr-o 
ajuns la capătul

lui se scurg, ca 
pîlnie, cei ce au 
puterilor.

A SPART BULGARUL 
DIMITROV...

Și, deodată, plutonul se cutremură: 
spart bulgarul Gheorghi Dimitrov.a

Ca la un semnal, nevăzut, ritmul se 
întețește, crește vertiginos (vîntul 
bate dm spate acum) ajungînd la 
aproape 60 km pe oră ! Radilov, care 
a rămas să-l ajute pe Dimitrov, face 
eforturi disperate. Antrenorul bulgar 
ii obligă pe Gheorghiev și Vasiliev 
să-i dea și ei ajutor, sâ-i salveze lo
cul trei din clasamentul general in
dividual. Reuniți la intrarea în Cris- 
tești (km 53), cei patru încearcă im
posibilul. Făcînd abstracție de o se
rie de alți rutieri, aflați și ei la ne
caz, bulgarii apasă în pedale, își 
consumă nu numai forța, ci și spe
ranțele.

SARABANDA RITMURILOR
Din grupul avansat se „rup" me

reu alți alergători, speriați de rit
mul nebunesc. Curajoșii Cangini și 
Faustini n-au o soartă mai bună. Ni 
se pare halucinantă această sara
bandă a ritmurilor, o cursă dincolo 
de înțelegere. Totuși, întrecerea este 
magnifică !...

Oprim la Roman (km 106), pentru 
a arunca o privire asupra cursei răs
colită de ambiții., Sprintul plutonului 
(care numără 21 de alergători) este 
cîștigat de Marian Ferfelea, talonat 
de Mircea Ramașcanu și Ștefan Ene. 
După acest grup fruntaș urmează, la 
3:20, un altul condus de Milenko

REZULTATE TEHNICE
• CLASAMENT INDIVIDUAL : etapa a____ ___________
km) : 1. TEODOR DRĂGAN (Voința București) 3h 14:38 (medie orară ....__
km !), 2. Marian Ferfelea (Steaua) — același timp, 3. Nicolae David (România) 
3h 14:40, 4. Teodor Vasile (România), 5. Mircea Ramașcanu (Dinamo), 6. Ale
xandru Zaroschi (Metalul Plopeni). 7. Valentin Hoța (România tineret), 8. ște
fan Ene (Steaua). 9. Nicolae Gavrilă (Steaua). 10. Petre Drăgan (Voința). 11. 
Ion Cernea (România), 12. Costel Cîrje (România tineret), 13. constantin Ciocan 
(Voința Buc.), 14. Vasile Pascale (Steaua). 15. Nicolae Andronache (România),
16. Constantin Tânase (România tineret), 17. Valentin Ilie (Dinamo), 18. Vasile 
Burlacu (Olimpia). 19. Viorel Murineanu (Dinamo), 20. Francisc Gera (Olimpia) 
— toți același timp.
• CLASAMENT PE ECHIPE 1. Voința București 9h 43:43, 2. Steaua 9h 
43:48, 3. România 9h 43:55, 4. România tineret 9h 44:00, 5. Dinamo 9h 44:00, 6. 
Olimpia 9h 53:41. 7. Metalul Plopeni 1011 03:26, 8. C.S.M. Cluj lOh 07:47, 9. Bul
garia lOh 13:18, 10. iugoslavia lOh 13:27, 11. CIBO Brașov ldh 51:31.

• CLASAMENT GENERAL INDIVIDUAL 1. TEODOR VASILE (Româ
nia) 2Sh 55:38, 2. Vasile Selejan (România) 24h 00:29. 3. Ion Cernea (România) 
24h 02:01, 4. Alexandru Zaroschi (Metalul Plopeni) 24h 02:36. 5. Nicolae Gavrilă 
(Steaua) 24h 02:37, 6. Vasile Pascale (Steaua) 24h 03:04, 7. Nicolae David (Ro
mânia) 24h 03:23, 8. Costel Cîrje (România tineret) 24h 04:00. 9. Valentin Hoța 
(România tineret) 24h 04:18. 10. Nicolae Andronache (România) 24h 05:18, 11. 
Vasile Burlacu (Olimpia) 24h 05:46. 12. Francisc Gera (Olimpia) 24h 05:58, 13. 
Constantin Ciocan (Voința) 24h 06:15, 14. Petre Drăgan (Voința) 24h 06:57, 15.
Marian Ferfelea (Steaua) 24h 08:37. 16. Eugen Imbuzan (C.S.M. Cluj) 24h 09:14.
17. Mircea Ramașcanu (Dinamo) 24h 10:39, 18. Gheorghi Dimitrov (Bulgaria) 
24h 10:50, 19. Eugen Dulgheru (România tineret) 24h 12:25, 20. Nicolae Gavrilă 
(Steaua) 24h 13:16.
• CLASAMENT GENERAL PE ECHIPE : î. ROMANIA 71h 56:03, 2. Romă-
nia tineret 72h 09:50, 3. Steaua 72h 09:51, 4. Voința București 72h 26:14. 5. Me-
talul Plopeni 72h 32:08. 6. Dinamo 72h 37:33. 7. Olimpia 72h 39:33, 8. Bulgaria... . . 20;-6, jj ciBO Brașov

IX-A (SUCEAVA — BACAU, 150 
—' " ----- '■ i 45,930

72h 40:22, 9. C.S.M. Cluj 72h 45:33, 10. Iugoslavia 73h 
74h 04:30.
• CLASAMENT SPRINTERI : i. Teodor vasile 36
34 p, 3. Ștefan Ene 22 p, 4. Marian Ferfelea 20 p, 5. 
Valentin Ilie 15 p.
• CLASAMENT CĂȚĂRĂTORI : j. Teodor Vasile
60 p, 3. Vasile Pascale 55 p, 4. Renato Cangini 32 p. 
Nicolae Andronache 20 p.

67 p, 2. Vasilc Selejan
5. Ion Cernea 28 p, 6.

p. 2. Nicolae Gavrilă 
Vasile Selejan 16 p, 6.

PREMIILE
care 

de zi 
desi- 
odată 
etape

Jancic, Pal Cigler, Mircea Bădilă și 
alții. La patru minute, un alt pluton, 
în fruntea căruia se află Renato 
Cangini, Mario Faustini și Constantin 
Gonțea. In sfîrșit, la 6:20 — grupul 
dominat de cicliștii bulgari. In urma 
lor alte mici grupuri, rămase cine 
știe unde.

LIDERUL IN DIFICULTATE
Cavalcada

scade, nici chiar atunci cînd purtă
torul „tricoului galben", Teodor Va
sile, sparge la km 133, în comuna 
Dumbrava. Ajutat de „locotenentul" 
său, Nicolae Andronache, el revine 
pe primul plan al cursei, tocmai cînd 
Nicolae David era și el pe punctul 
de a-și pune la dispoziție forțele, 
pentru revenirea liderului în pluton.

Mici tentative zguduie grupul din

continuă. Ritmul nu

frunte, în apropiere de Bacău. Sînt 
aici rutieri care n-au cîștigat pînă 
acum nici un sprint și ar da totul 
pentru împlinirea acestui vis. „Vul
poii" care nu cred însă în povești, 
îi țin la sinul lor, pînă cînd plutonul 
intră pe maiestosul bulevard, care 
taie în două centrul Bacăului. Abia 
atunci se dezlănțuie lupta pentru 
cîștigarea etapei. Marian Ferfelea și 
Teodor Drăgan se angajează intr-’o 
furibundă dispută și, cînd mai sînt 
doar 50 m pînă al sosire, Ferfelea 
acuzînd (fantezie ! ?), faptul că ar fi 
fost_ jenat, rămîne, lăsîndu-i cale li
beră Iui Teodor Drăgan. Cei trei ar
bitri internaționali confirmă corecti
tudinea alergării lui Teodor Drăgan 
și acesta primește în entuziasmul 
cetățenilor Bacăului cununa de în
vingător.

Hristache NAUM

lată punctele principale (cu ora aproximativă de trecere a carava
nei cicliste) de pe traseul bucureștean al ultimei etape : Aeroportul Bă
neasa (18,15), Fintina Miorița, Piața Scînteii (18,17), Arcui de Triumf 
(18,19), Piața Victoriei (18,20), calea Victoriei, Casa Centrală a Armatei, 
bulevardul Republicii, Piața Nicolae Bălcescu, (18,23), în continuare — 
bd. Republicii, strada Matei Voievod, șoseaua Mihai Bravu (18,28), stra
da Maior Coravu, STADIONUL „23 AUGUST" (18,30).

CICLIȘTII DESPRE El
Bulgarul KOLIU VASILIEV 

avea să spună, deosebit de supă
rat ,1a sfîrșitul etapei Suceava — 
Bacău: „Mare ghinion am avut, 
chiar la început, cu cauciucul spart 
al bicicletei lui Dimitrov. Am ră
mas în urmă cu toții, ca să-l aju
tăm. Dar plutonul fruntaș a sim
țit că sîntem in dificultate și a 
rulat extrem de rapid Pe multele

•••

porțiuni plate ale șoselei. Nu l-am 
mai putut ajunge. .. Intîmplarea 
asta nefericită ne-a costat nu mai 
puțin decît patru locuri în 
mentul general pe echipe".

MARIAN FERFELEA s-a 
deseori pînă acum printre
terii de seamă ai cursei. Astăzi (n. 
r. ieri) a ocupat pentru a doua 
oară locul secund intr-o 
(prima dată — la 
mul de la Bacău, 
de afectat de... 
nionului".. Cit de 
sit să cîștig azi !

clasa-

aflat 
sprin-

TURUL STIRNESTE AMBIȚII
reînvierea celebrului Han al Ancuței. Și 
cîți dintre cicliști nu s-ar fi oprit să-și 
răcorească frunțile și buzele uscate de 
atîta strădanie, în aparent monotona lor 
rulare pe covorul de asfalt ! Cel puțin 
așa pretindea tînărul brăilean Nicolae 
Frunză...

Romașcanii au ieșit cu mic cu mare 
pe străzile orașului. Dacă-i întrebai 
că sînt de la întreprinderile de 
de mecanică, de prefabricate. Multă 
cere ne-a făcut mai ales vederea 
croagenților de circulație", micuți 
nieri în uniforme care dublau și ajutau 
pe adevărații *-*—’ ■ -
mănușile lor 
spre victoria 
șului.

Viteza (cea 
cu care a rulat avangarda cicliștilor ne-a 
adus la Bacău înainte de vremea sta
bilită. Dar orașul era pregătit și cetă
țenii lui „la pîndă“ pe bulevarde. Aș
teptarea n-a fost zadarnică și nici plic
ticoasă pentru că în răstimp, organiza
torii locali au pus pe picioare un cir
cuit ciclist al orașului, la care au par
ticipat, pe categorii, 36 de pionieri, elevi 
și eleve. Ciștigători au fost reprezentan
ții Școlii generale nr. 10 din Bacău.

La sosirea cicliștilor din Turul Ro
mâniei au fost de față : Păun Bratu, se
cretar al Comitetului județean P.C.R. și 
președinte al C.J.E.F.S. Bacău, Ion 
Prunteanu, vicepreședinte al Consiliului 
popular județean și președinte al S. C. 
Bacău, Mihai Grigoraș, prim-vicepre- 
ședinte al C.J.E.F.S., Dumitru Ardeieanu, 
prim secretar al Comitetului municipal 
U.T.C., Constantin Sauer, secretar al 
Consiliului municipal al sindicatelor.

Premianții urcă pe podium, în plin cen
trul urbei. Cu ’fețele îmbujorate, sub ne
greala prafului de pe drum, Teodor 
Drăgan, Marian Ferfelea și Nicolae David 
primesc dulcea alinare a suferințelor și 
răsplata vredniciei : cununa de stejar 
(pentru învingător), premiile, florile și 
săruturile din partea frumoaselor co
dane de la cooperativele „Arta croitori
lor" și „Progresul".

Victor BĂNCIULESCU

Plecînd in această a 9-a etapă, înspre 
plaiurile line și pajiștile blinde ale Mol
dovei de Sus, decorul s-a schimbat 
brusc, fără a pierde din frumusețea na
turală. De altfel, imaginea admirabilei 
noastre patrii a fost des evocată în 
cursul acestui Tur cu varietatea sur
prinzătoare a fațetelor ei, care nu o 
dată i-a uimit pe turiștii străini. De 
pe la Bistrița încoace, arbitrul interna
țional Domenico Menillo nu încetează — 
fermecat de panoramă și nu lipsit de 
termene de comparație — să ne declare 
că peisajul românesc i se pare a fi cea 
mal potrivită expresie a „raiului pe pă- 
mînt“.

încă în dimineața de vineri, la recep
ția pe care Ion Siminiceanu, primarul 
municipiului Suceava, a oferit-o dele
gațiilor participante, a fost adesea adusă 
vorba despre comorile istorice, artistice, 
folclorice ale regiunii, atit de căutate 
de turiști din toată lumea. Cu mult 
optimism ne-a vorbit ileana Paranici, 
secretar al Comitetului municipal de 
partid, despre strădaniile locale pentru 
statornicirea șl a unei tradiții sportive 
la Suceava, chiar dacă totul nu va putea 
porni... cu ciclismul ! Rămîne, în 
schimb, satisfacția că Turul României a 
stimulat, a stîrnit ambiții în rindurile 
celor ce iubesc sportul.

Șoseaua șerpuiește printre lanurile de 
porumb, cu profilul foarte rar tulburat de 
variații. Un traseu aproape plat care 
prevestea o etapă anostă, cu pericolul u- 
nui pluton apatic trecînd grupat, în 
doar cîteva clipe, prin localități. Din 
fericire, nu a fost așa și ne-am bucurat 
mai ales pentru zecile de mii de oameni 
înșirați de-a lungul străzilor (cu nume 
de care rar ne mal amintim), culegînd 
fructele unui splendid spectacol itine
rant, am zice în goană, creat de pana 
de cauciuc a fostului „bronz" al cla
samentului general, bulgarul Dimitrov, 
și de vînătoarea după punctele între
cerii de sprint la care s-au Înhămat, cu 
mijloace diferite, liderul Vasile Teodor 
și (atunci încă) outslderul Nicolae Ga
vrilă.

Fălticenii lui Sadoveanu ne-au primit 
cu o mereu proaspătă pasiune pentru 
sport, chiar dacă nu cu culoarul viu de 
oameni cu care ne-a uimit în 1969. cînd 
orașul a cîștigat premiul de popularita
te. Și-apoi, printre plugari și viticultori, 
tractoriști și gospodine, pe drumul ha
nurilor vechi și noi, am pornit spre 
Roman. La Drăgușenl e un adevărat 
nou motel sătesc, iar la Nisiporești

agenți. Ei au îndreptat, cu 
albe, pe Marian Ferfelea, 
la sprint din centrul ora-

mai mare de pînă acum)

AZI SI

APLAUZE
PENTRU

ÎNVINȘI...
9

zi nefastă pentru cicliștii 
oaspeți în a 19-a ediție 
a Turului României! Ne
fastă îndeosebi pentru 
Dimitrov, liderul echipei 
unul dintre combatanții

inimosul 
bulgare, - ------ -------—■■■.■■
de marcă în cele șapte etape de 
pînă acum. Modest, taciturn, ex
trem de tenace, alergătorul cu 
nr. 4 și-a apărat cu o energie 
admirabilă poziția de secund al 
lui Vasile Teodor, cucerită chiar 
în ziua inaugurală. După 
timpul de lingă Vatra 
care l-a făcut să piardă 
el a declarat ziariștilor 
hotărît să refacă terenul, 
nai incident .mecanic a

contra-
Dornei, 
un loc, 

că este 
Un ba- 

MM1 ___ _ ______ _ frinat,
spre regretul nostru, aceste velei
tăți justificate. jsițuîndu-I pe a- 
lergătorul din ”lergătorul din Tolbuhin, undeva, 
spre mijlocul clasamentului ge
neral.

L-am urmărit kilometri în șir pe 
toboganul dintre Fălticeni și Ro
man, într-o teribilă încleștare, în 
acea tentativă disperată de a re
lua contactul cu plutonul ce îna
inta pe alocuri, sub impulsul 

vîntului prielnic, în ritmul unui 
tren accelerat. încadrat de fide
lii săi coechipieri, Dimitrov _pe- 
daia cu dinții strînși, cu privirea 
ațintită deasupra ghidonului, spre

panglica de asfalt pe care se ri
sipeau departe, în zare, frumoa
sele contururi ale uneia din cele 
trei trepte de pe podiumul pre- 
miaților...

Indiferent de clasamentul fi
nal, acest tînăr scund, negricios, 
cu siluetă insignifiantă, dar cu 
sufletul mare, a cîștigat definitiv 
admirația noastră — 
o mențiune de onoare 
de aur a competiției.

Etapa celor 46 km 
năruit de asemenea 
mai modeste, dar nu 
îndreptățite — ale lui Faustini, 
Cancini, Jancici — prezențe acti
ve, dinamice, de-a lungul între
gului traseu.

Sigur, orice dispută sportivă 
include alternativa eșecurilor du
reroase; tocmai de acea nu cred 
că este cazul să-i consolăm pe 
oaspeții noștri pentru 
„vinere neagră". în ce mă pri
vește, țin să-i aplaud încă o dată, 
pentru perfecta lor sportivitate, 
pentru dîrzenia și demnitatea cu 
care își apără șansele și să le 
urez mai mult succes în cele două 
secvențe care încheie Turul Ro
mâniei 1973 I

și, firește, 
în cartea

această

DAN DEȘL1U

Decernarea premiilor 
au însoțit, de altfel, zi 
caravana, va cunoaște 
gur cota maximă mîine, 
cu desfășurarea ultimei
a celei de-a XlX-a ediții a 
Turului ciclist al României. 
Conform regulamentului de 
desfășurare a întrecerii au 
fost prevăzute premii pentru 
primele trei echipe din clasa
mentul general, primii 20 a- 
lergători din clasamentul ge
neral individual, primii trei 
cicliști din clasamentele ge
nerale ale sprinterilor și că
țărătorilor, precum și pentru 
cei mai buni rutieri ai fiecă
rei etape. Din „tolba" pre
miilor (cupe, plachete și obi
ecte de utilitate practică), 
amintim pe cele mai impor
tante: premiul ziarului „Spor
tul" pentru cîștigătorul tu
rului ciclist — o motoretă 
Mobra; locului II revenindu-i 

partea revistei „Sport", 
frigider Frigero, iar ce- 
de-al treilea medaliat — 
televizor Astronaut, din 

partea A.S. Loto-Pronosport, 
care a îuai dat și alte pre
mii, primilor trei clasați în 
fiecare etapă. Federația Ro
mână de Ciclism oferă, de a- 
semenea, numeroase premii 
(cupe de cristal, ceasuri, stofe 
etc.) primelor trei echipe din 
clasamentul general ca și 
unui mare număr de concu- 
renți situați printre fruntașii 
clasamentului individual. Cel ' 
mai bun sprinter va primi 
din partea UCECOM un set 
de covoare, cel mai bun că
țărător (din partea Asociației 
Presei Sportive) — un tele
vizor Astronaut ; un aparat 
asemănător îi va fi acordat 
cîștigătorului ultimei etape, 
(Buzău — București) de către 
Radio-Televiziunea 
Redacția ziarului 
tineretului" 
cel mai tînăr 
primii 10 ai 
tului general 
cicletă Pegas. In 
UCECOM va onora 
mai tînăr participant 
cuit. Pe lingă toate 
premii sau cele oferite de-a 
lungul întregului traseu, cu 
generozitate, de localnici, o 
serie de întreprinderi și ins
tituții din Capitală au mai 
l’us Ia dispoziția participan- 
ților alte premii în obiecte 
pentru a răsplăti, astfel efor
turile în dificila întrecere.

română. 
„Scinteia 

va răsplăti pe 
ciclist, din 

clasamen- 
cu 
fine,

o bi
ți cupă 
pe cel 
la cir- 
acestc

însă să 
nu mai
mai rămas

de 
de 
vă 

ra-

ROȚI Șl PEDALE

A

de-

în
unei.

Nu

ci doar

la Stea- 
înviorează 

cite
și el în 
șaptea. In 
câștigătorul 
precedente, 
Voican, a

o-
ultimele

etapă 
Cluj). Pe podiu- 
el era deosebit 
repetarea „ghi- 
puțin mi-a lip- 
Arn fost oare

cum jenat de Drăgan, aproape 
sosire, deși arbitrii n-au fost 
aceeași părere. Doresc 
asigur că a treia oară 
tez locul întîi, deși au 
doar două etape!"

ETAPA A X-A

MIINE Antrenorul A. Someșeanu, bucu
ros de succesul elevului său, îl îm
brățișează cu căldură după frumoa
sa victorie obținută la Bacău de 
Teodor Drăgan...

(SIMBATĂ)
BACAU — BUZĂU 170 KM. Startul la ora 12,45 din 

orașului ; sosirea Pe stadionul C.S.M. 
17,00.

Orarul cursei:

Gloria din Buzău în jurul
centrul 

orei
Fotografii de 
Dragoș NEAGU

• Prezent de 
bicei in 
rinduri ale plutonu
lui fruntaș, Nicolae 
Gavrilă de 
ua se 
brusc ori de 
ori adulmecă veci
nătatea unui sprint. 
De aceea, unii din
tre colegii de pluton 
au propus ca astăzi, 
după luminarea 
„tricoului violet", să 
i se ofere și lui o 
insignă înfățișînd... 
o muscă la arat.

• Pe Faustini, 
colegii de echipă U 
alintă, spunîndu i 
„Călugărul". 
este nimic malițios 
în aceasta, 
o caracterizare plas
tică a atitudinii sa
le sobre, a faptului 
că se simte mai 
bine singur decît în 
colectivitatea echi
pei. Arareori cineva 
poate să-i smulgă 
un zîmbet de pe fa
ta sa ca o mască.

• Ion Dolete, an
trenorul echipei Me
talul Plopeni, este 
un recordman ori
ginal. El a partici
pat pînă acum la 
toate edițiile Tui u- 
lui României, de 
șapte ori în calitate 
de alergător, iar în 
alte 12 — ca 
trenor. 
este 
zent 
luat 
ma 
din•
scriji au 
în cursă 
pa a treia a 
cea 
vă“.
letti, Mascelli și 
Cendroni, Ștefan 
Popescu (Voința) și 
Costel Vizitiu 
(CIBO), ultimii doi 
din cauza unor de
fecțiuni mecanice; 
Hrisoveni (România 
tineret), din cauza 
îmbolnăvirii, și Hi-

Mai 
singurul 

aici care 
startul la 

ediție 
1934. 
Din

an 
■mult, 
pre 

a 
pri
cea

60 de 
mai rămas
51... Eta-

fost 
mai „producti- 
Italienii Camil- 

Mascelli

anu (Dinamo), căzut 
pe Măgura Galului, 
i-au urmat în eta
pa Dej—Vatra Dor- 
nei; ultimul aban
donat, Vasile Bu- 
dea (CIBO Brașov) 
a căzut 
etapa a 
sfirșit, 
etapei 
Nicolae 
fost obligat, în eta
pa a noua, să pă
răsească cursa, 
oarece arbitrii l-au 
surprins încercind 
să iiltre in pluton, 
cu ajutorul 
mașini.

• In afara 
gătorilor, la 
rești, vor fi 
toriți și trei 
cipanți din 
României, 
odată 
sprint — 
adio
Vasile 
Francisc 
Constantin Gonțea.

învin-
Bucu- 
sărbă- 
parti- 
Turul

care — 
cu ultimul 
- vor spune 

ciclismului:
Burlacu, 

Gera și

Bacău
Nicolae

Bălcescu 
Cleja 
Răcăciuni

Puncte

12,45

de

12,58
13,12
13,26

sprint :

Valea Seacă 
Sascut
Adj ud 
Domnești 
Haret 
Mărășești 
Garoafa
Adjud

ETAPA A

BUZĂU — BUCUREȘTI, 
din centrul orașului 
Vernești, km 10,500. 
în jurul 18,30.

Orarul cursei

Buzău 
Sătuc
Măgura
Ciuta 
Viperești 
Cislău 
Zeletin

Puncte de

13.42
13.47
14,12
14.25
14.43
14,49 
15,05

și Focșani.
Xl-A (DUMINICA)

Focșani 
Urechiești 
Dumbrăveni 
Rm. Sărat 
Cornișoara 
Potîrnichești 
Buzău

15,20
15,39
15,48
16,15
16,37
16,46
17.00

170 KM. Startul
Buzău ; startul tehnic, la 
Sosirea : în București pe

festiv, la ora 
ora 14,05, din 
stadionul „23

13,35, 
comuna 

August",

FOREST HILLS ÎNAINTEA SEMIFINALELOR
7 (Agerpres). — Pro- 
fost confirmate din

14,05
14.19
14,29
14,39
14.52
15.07
15,26

sprint

Nucșoara
Văleni
Măgurele
Scăieni
Ploiești
Bărcănești
Pucheni
Potigrafu
Ciolpani

Văleni și Ploiești. Punct de cățărare:

Tîncăbești 
Săftica 
Otopeni 
Aeroportul 
Băneasa 
București

(Stadionul
„23 August”)

17,43
17,53
18,08

18,15

18,30
Ciuta.

RETROSPECTIVA (VII)
în prima ediție a „Turului" (1934), etapa întîia (132 

pînă Ia ploiești — C0 km) s-a terminat în centrul Buzăului, ____ , _
cu pavaj rudimentar, a cîștigat (cu 29,640 km/h) Marin Nicolov (Bulgaria), 
iar un an mai tîrziu, în 1935. tot acolo, venind de la Bacău (175 km fără 
asfalt), cu 26 km pe oră, victorios lese polonezul S. Daniel, care devine lider 
prin abandonul lui V. Mormocea, purtător al tricoului galben.

După 15 ani (în 1950). in prima etapă. București — Buzău, asfaltată 
acum, cîștigă M. Niculescu (33,360 km/h), iar in 1954 primul se clasează Stoian 
Gheorghiev (Bulgaria), cu 36,828 km pe oră, urmat de tînărul său echipier 
Nencio Hristov (apoi învingător în „Cursa Păcii" 1957), C. Datcu, Victor Geor
gescu, etc. în ediția din 1956, pe aceeași secvență, Ludovic Zanoni realizează 
o frumoasă medie orară : 38.800 km...

Trec zece ani și, în 1966, etapa a doua a „Turului" (prima se desfă- 
șurase în circuit pe dealul Cotrocenllor și fusese cîștigată de G. Moiceanu) 
București — Buzău se termină pe stadionul din Crîng, în fata unei mulțimi 
entuziaste. Cicliștii olandezi au dominat finalul etapei ocupind. la sprint, pri
mele trei locuri : Gerard Vianen (41,189 km/h). Leen de Croot, Gabriel Min- 
neboo și — pe locul 4 — purtătorul tricoului galben — Gabriel Moiceanu. azi 
maestru emerit al sportului, care. în al 14-lea an de activitate competițio- 
nal.l, continua să se numere printre protagoniști.

Emil IENCEC

km, asfalt ntimai 
unde, pe o stradă

NEW YORK, 
nosticurile au 
plin și în ultimele două sferturi de 
finală ale probei de simplu bărbați 
din cadrul turneului de tenis de la 
Forest Hills. Favoritul nr. 1, ameri
canul Stan Smith, l-a învins cu 6—3,

SURPRIZE IN TURNEUL
DE TENIS DE MASĂ

6— 3, 6—2 pe Onny Parun (Noua Ze- 
elandă), iar cehoslovacul Jan Kodes 
l-a eliminat cu 6—2, 4—6, 6—1, 3—6,
7— 5 pe Nikola Pilici (Iugoslavia). 
In semifinale se vor disputa urmă
toarele partide : Smith — Kodes și 
Newcombe — Rosewall.

Rezultate din proba de 
mei (semifinale) : Court 
Wade (Anglia) — Young, 
(Australia) 6—0. 6—4 ; King, 
(S.U.A.) - ------ .
(U.R.S.S.) 6—2, 6—1.

In sferturile de finală ale probei 
de dublu bărbați, cuplul Okker (O- 
landa), Riessen (S.U.A.) a învins cu 
5—7, 7—6, 7—6 perechea Vijay și
Anand Amritraj (India).

dublu fe- 
(Australia), 
Goolagong 

Casals 
Evert (S.U.A.), Morozova

ORDINEA DE ZI 
A VIITORULUI 

CONGRES OLIMPIC
SOFIA, 7 (Agerpres). — Cu prile

jul conferinței de presă ținute la 
Sofia a fost dată publicității ordinea 
de zi a Congresului olimpic, ale că
rui lucrări se vor desfășura la Var
na între 30 septembrie și 4 octom
brie. Ordinea de zi cuprinde urmă
toarele trei puncte principale : 1. 
Mișcarea olimpică modernă și per
spectivele sale de dezvoltare ; 2. Re
lațiile Comitetului internațional o- 
limpic cu federațiile sportive inter
naționale și cu comitetele olimpice 
naționale ; 3. Probleme ale viitoarelor 
Jocuri Olimpice.

Pînă în prezent și-au anunțat par
ticiparea la Congres 63 de membri 
ai C.I.O. și 84 de reprezentanți ai 
comitetelor olimpice naționale.

A 74-a sesiune a C.I.O. va avea 
Ioc la Varna în zilele de 6 și 7 
octombrie.

.palatul 
sfîrsit 

_______ de 
participat ju
de țări și re- 
America La-

PEKIN, 7 (Agerpres). — La 
Sporturilor*' din Pekin au luat 
întrecerile turneului international 
tenis de masă, la care au 
câtor! și jucătoare din 70 
giuni din Asta, Africa si 
tină.

Urmărite de peste 18 000 
finalele

TELEX ® TELEX • TELEX • TELEX

r___ _ de spectatori.
...____  concursurilor individuale au
fost marcate de cîteva surprize. Astfel, 
în finala probei feminine, Pak Yong 
Hok (R.P.D. Coreeană) a reușit să o 
învingă cu 3-2 (12--21, 8—21, 21—12,
21—18, 24—22) pe Cian Li (R.P. Chineză). 
Reamintim că în semifinale, Pak Yong 
Hok a eliminat-o pe o altă favorită a 
turneului, japoneza Miho Hamada.

Proba masculină a fost cîștigată de 
sportivul japonez Yujiro Imano. învin
gător cu 3—0 în finala susținută cu 
compatriotul său Tokio Tasaka.

Iată ceilalți câștigători : dublu bărbați: 
Tasaka — imano (Japonia): dublu fe
mei: Kim Chana — Pak Yong 
(R.P.D. Coreeană): dublu mixt : 
En-tin. — Clan Li (R.P. Chineză).

După disputarea a cinci runde, în tur
neul de șah „Memorialul Cigorln", care 
se desfășoară la Soci, conduc Suetin. ■ 
Holmov (ambii U.R.S.S.) și Timman 
(Olanda) — cu cite 3 p, ultimul avînd 
o partidă întreruptă. în singura partidă 
decisă a rundei a 5-a, marele maestru 
sovietic Mihail Tal l-a învins pe șahistul 
bulgar Spiridonov. S-au încheiat remiză 
partidele : Filip — Spasski, Krogius — 
Timman, Suetin — Holmov și Hennings 
— Szabo

mai multe Iun, in sudul Californiei 
la Colorado.

Sun
Hsi

Campionul mondial de șali, americanul 
Bobby Fischer, își va face reintrarea la 
sfîrșitul acestui an. El a anunțat, că va 
participa la mai multe turnee demon
strative in Europa. După ce a cucerit 
titlul de campion al lumii învingîndu-1 
pe Spasski (U.R.S.S..), marele maestru 
internațional american s-a odihnit timp

de 
Si
B
Echipa masculină de baschet Start 
Lublin (Polonia), aflată în turneu în 
Bulgaria, a susținut două jocuri la Per- 
nik cu echipa locală „Metalurg”. în pri
mul meci, baschetbaliștii bulgari au ter
minat învingători cu 66—63, iar în cel 
de-al doilea scorul a fost egal : 72—72. 
SI
Fostul șalanger
„greilor",
Quarry, învins de două ori înainte 
limită de 
succeselor 
unei gale 
l-a învins 
pe James 
de-a 50-a „ , „ _
din cele 56 meciuri disputate (5 tnfrîn- 
geri și un meci egal).

la titlul mondial al 
boxerul american Jerry 

de 
Cassius Cțay, continuă seria 
în acest sezon. In cadrul 
desfășurate Ia Las Vegas, el 
prin K.O. în repriza a doua 
Woody. Aceasta a fost cea 
partidă cîștigată de Quarry
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